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MUSEU LITERÁRIO,

ÚTIL, E DIVERTIDO.

N.° I.

LISBOA,
Na Imtressão Regia. 1833,

Com Licença,



ADVERTÊNCIA.

Esta 0br3 irá sahindo em Folhetos de quatro

folhas de impressão; treze farão hum Volume. —
Por este modo se irá publicando huma serie de Es-

cripfos muito interessantes, e de muita instrucção,

procria em grande parte para as pessoas, que gos-

tão de se instruir, e recrear por boa leitura, e
mesmo para a Mocidade estudiosa. — Sahirá cada
Folheto de quatro folhas, pouco mais ou menos,
de quinze a quinze dias, e o preço de cada hum
he de J20 réis.



MARTIN,
O u

VATICÍNIO singular sobre a frança

Feito a Luiz XVIIL no anno de 1816

por hum Lavrador.

Í5e todos os casos admiráveis, que lemos nas His-

torias fossem tão bem provados como o presente,

mui pouca duvida haveria em acredítallos. Iinpri-

mio-se a Relação deste notabilissimo acontecimento

em Folheto separado; e como viviao todas as pes-

soas, testemunhas de toda a excepção, não tive-

râo dúvida os Autores, e Editores da Biografia

dos Homens Vivos, mais notáveis, de inserir este

Artigo no seu Tomo 4.* pag. 363, impresso em
1818.

= Thomaz Jgnacio Martin, Lavrador de poucas
geiras da Aldêa de Gallardon , a quatro legoas de
Chartres, foi o Heroe de huma aventura mui sin-

gular. Estava elie no dia 15 de Janeiro de 1816
occupado na lavoura da sua terra, quando diante

delle se apresentou hum mancebo de belleza rara,

o qual lhe disse em tom mui suave de voz : » Cum-
jj pre que vos dirijais á presença d'EiRei , e que
ti lhe digais que a sua Pessoa está em perigo, bem
» como a dos Príncipes, que ainda tenta gente
» má derrubar o Governo; que já em algumas Pro-

» vincias dos seus Estados tem circulado vários

?? Escritos, ou Cartas para esse fim; que convém
a 2
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#j mande observar exacta Policia em seus Estados,
» e principalmente na Capitai; que cumpre tam-
w bem faça restaurar o Dia do Senhor, para ser
w sanctificado. .. Se não praticar tudo isto, cahirá
w a França em novas desgraças. » — Então res-

pondeo Martin, hum pouco sobresaltado : » visto

» que sabeis tanto, muito bem podeis ir vós mes-
;? mo ler com o Rei , e dizer-lhe tudo isso; porque
99 vos dirigis a hum pobre homem como eu, que
» se não sabf explicar ? »— » Nao hei de ir eu , lhe
99 tornou od esconliecido , vós he que haveis de ir,

99 tomai sentido no que vos digo, e haveis de fazer
» quanto vos ordeno. »

Ao dizer estas palavras o desconhecido se foi

insensivelmente abaixando para aterra, e desappa-
recêo de todo á vista de Martin espavorido. Ten-
do vollado a Galiardon dêo parte a seu Irmão do
que se tinha passado, e forão ambos a Casa deMr.
fie Laperruque, Cura daAldêa* para saberem que
-queria diz^r hum acontecimento tão singular. O
Cura aUribuio logo á fantasia de Martin tudo quan-
to lhe acabava de contar. Multiplicárão-se as appa-
riçoes , e annunciou o desconhecido ao Lavrador,
que não o havia de deixar socegado em quanto
não cumprisse a sua commissão perante o Rei.

Convencido o Cura da boa fé do seu Paroquiano,
e vendo que não cessava de andar agitado por es-

tas scenas sobrenaturaes, declaróu-lhe que não
podia ser Juiz nesta matéria

y
e enviou-o ao Bispo

de Versalhes, o qual, depois de haver interrogado

Martin , o encarregou de perguntar ao desconhe-
cido, da sua parte, como se chamava, quem era,

e quem o mandava Na Terça feira 30 de Janeiro

tornou o desconhecido a apparecer a Martin, e lhe

disse: ?? O meu nome ha de ficar sem se saber; eu
«venho da parte daquelle que me enviou, e o que
» me enviou está sobranceiro a mim. » (Apontan-
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ào para o Ceo.) No decurso do mez de Fevereiro
appareceo ainda varias vezes ao Aldeão, e o ad-
virtio: » Que seria levado á presença do Rei; que
» lhe descobriria cousas occultas do tempo do seu

» desterro; mas que o conhecimento delias lhe não
» seria dado senão no momento em que fosse ad-

n mittido á sua presença, h

Tinha o Bispo de Versalhes escrito ao Mi-
nistro da Policia todas estas cousas, de que o Cura
de Gallardon lhe havia dado conta dia por dia; e

encarregou o Ministro Mr. de Breteuil, Prefeito

d'Eure e Loir, de examinar Martin. Conduzido
este pelo Cura a Casa de Mr. de Breteuil, causou
assombro a este Funccionario por sua singeleza, e

modesta segurança, bem como pelo maravilhoso
pezo de suas respostas. Deliberou-se o Prefeito a

remettello ao Ministro da Policia, enOegue a Mr.
André, Tenente da Gendarmerie. No dia 8 de
Março, á sua chegada a Paris, conduzido Martin
á Intendência Geral da Policia , foi interrogado
successivamente pelos Secretários do Ministro, e
pelo próprio Mr. Decazes. Respondeo com a mes-
ma serenidade, e com a mesma singeleza. Depois
de o Ministro o ter examinado longo tempo, tomou
o tom da aulhoridade ; o Camponez nem por isso

se perturbou. Quiz Mr. Decazes sondallo para ver
se o interesse seria acaso o movei de seus passos.
» Senhor, repicou Martin

, eu não quero dinheiro;
» cumpre que eu vá fallar ao Rei, e que lhe diga
» o que me he annunciado; isto metem sido cons-
» tarjtemente recommendado, e eu não ficarei des-
jj cançado, em quanto não estiver cumprida a mi-
;? nha com missão. »

Depois deste interrogatório, tendo voltado
Martin á Hospedaria, em que se alojava, foi exa-
minado, de ordem do Ministro, por Mr. Pinei,
Medico de muita fama na cura de moléstias meu-
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taes. » Vós vindes ver, lhe disse o Camponez, se

» perdi o juizo; porém já se me disse que os que
» vós mandarão aqui são mais loucos do que eu. »

Depois desta visita, e nos seguintes dias, teve

Martin novas appariçoes; em huma destas lhe dis-

se o desconhecido: » Eu sou o Arcanjo Rafael,

n Anjo dos mais célebres na presença de Deos

;

7? tenho recebido o poder de ferir a França com
H toda a qualidade de pragas. » Foi pouco mais,
ou menos deste modo, segundo a Sagrada Escritu-

ra, que o mesmo Anjo se annunciou na presença

de Tobias. Disse mais o desconhecido a Martin:
» Que a Paz se não havia de restituir á França,
h senão depois de 1840. A Deve-se notar, que em
quanto Martin esteve em Paris nunca o largou

hum instante o Tenente de Gendarmeria, André.
Por fim, a 13 de Março o Ministro da Poli-

cia, segundo a informação dada por Mr. Pinei, o

mandou conduzir ao Hospital de Charenton, como
tocado de allucinação de sentidos. Não causou so-

çobro algum a Martin esta espécie de prisão. Foi

alli examinado, e seguido cuidadosamente por Mr.
Royer Collard, Medico daquella Casa; e a docili-

dade, socego, e mansidão, que elle mostrou du-

rante a sua estada nesta Casa, convencerão o Dou-
tor, e toda a gente do serviço da mesma Casa, de

que elle estava longe de ser louco. Nesse meio
tempo tinha o Ministro mandado tirar informações

sobre a família de Martin, e seus costumes, as

quaes forão tão favoráveis, que mandou S. Excel-

jencia á Mulher do Lavrador hum Bilhete de qua-

trocentos Francos sobre o Bolsinho Real.

Em quanto Martin esteve em Charenton lhe

appareceo o Anjo algumas vezes, ehum dia se lhe

mostrou em todo o esplendor da Gloria Celestial.

Tinha o Arcebispo de Reims informado o Rei

de tudo o que se passava: maravilhado desta serie
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d* factos tão extraordinários, ordenou Sua Majes-
tade trouxessem á sua presença o Camponez. A 2
de Abril foi Marlin tirado de Charenton , e con-
duzido aMr. Decazes. " Vós quereis fallar ao Rei,
disse o Ministro; e que tendes a dizer a Sua Ma-
gestader v — Eu por ora não sei o que tenho a
n

y dizer-lhe; as cousas me hão de ser communica-
?í das quando eu estiver na sua presença. » —
" Pois bem, como quereis ir alli , eu vos conduzi-
" rei. » Mandou com etTeíto o Ministro conduzir
Martin* por hum Official da Casa do Rei alé o

Quarto do Monarca, e o deixou só com Sua Ma-
gesta de.

Martin referio depois ao Cura de GaUardon
do modo seguinte, o que passara nesta comrouhi-
cação :

" O Rei estava assentado ao lado da meza

;

9
saudei o Rei , e lhe disse com o chapéo na mão :

Senhor, eu vos saúdo. O Rei me disse: Bom dia,
1 Marlin; e eu disse comigo: Elle sabe-me bem o

99 nome. — Vós, Senhor, certamente sabeis... —

.

99 Sim, sei que tendes alguma cousa a dizer-me , e
99

disserão-me que era cousa, que só podíeis dizer-ma
" a mim; sentai-vos. » — Peguei n'huma cadeira,
' e sentei-me defronte do Rei, e estando sentado
9
Jhe disse: Como está Fossa Magestade? O Rei

3 me respondeo : Passo hum pouco melhor que es-
9

tes dias pcssadcs ; e rés como estais f— Eu , pas-
9

so bem. — Qual he o motivo da vossa viagem? >?

(Aqui entrou Martin a referir as primeiras appari-
çoes do Anjo.) Depois destas primeiras circunstan-
cias accrescentou Martin: n Também se me disse:
» Tem-se atraiçoado o Rei, e ainda o atraiçoão:
?? figio ílas Cadeias hum homem ,* frz-se crer ao
* Rei que foi por subtileza, por astúcia, ou por
" acaso

;
porém não he como dísserao , foi caso

» | ensado. Os que deviào fazello procurar, não
» curarão d< s n eios ditso; tudo foião vagares, e
w liegJigenciaj mandáião em procura delle quando
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» já não era possível alcançallo. Não sei quem era

» não se me disse. » Marlin accrescenlou em sua
narração: » que no decurso desta conversação le-

» vantára o Rei por vezes as mãos ao Ceo, e que
n elJe Martin vira correrem-lhe as lagrimas pelas

ti faces. » — Recordou elle lambem a Sua Ma-
gestade algumas particularidades de seu desterro,

que o desconhecido lhe tinha annunciado. » Con-
» servai isso em segredo , lhe disse o Rei , sóDeos,
» vós, e eu he que jamais saberemos isso. »

Depois desta conversação voltou Martin a
Charenton, passou alli a noite, e no outro dia pe-

la manhã se despedio do Director, de Mr. Royer
Collard, passou a Casa do Ministro, que o obrigou a

acceitar numa gratificação da parte do Rei
,
partio

para Charires, onde fallou com o Prefeito, e re-

gressou a Gallardon , onde continuou em sua vida

campestre, evitando fallar indiscretamente do que
lhe havia acontecido, e fazer-se valer. =

Deixamos aos Leitores as reflexões, que se

podem fazer sobre este extraordinário caso: só lhes

recordaremos que Pinei, Royer Collard , Decazes,
e as mais pessoas, que souberão deste successo,

vendo desde 1818 em público seus nomes, como
garantes delle, nunca o desmentirão, nem o pró-

prio Rei, que ainda viveo oito annos. Os aconte-

cimentos da França assaz o comprovarão também.
O anno de 1840, designado para termo de seus

inales, he o em que já Henrique V, o Filho do
Duque de Berry, contará vinte annos; se a Provi-

dencia, sempre inexcrutavel em seus desígnios, ti-

ver destinado a empunhar o Sceptro de seus Avós
este amável Príncipe, talvez seja o seu Reinado

por esse tempo já tão feliz para a França, que
possa abençoar aventura profetizada a Luiz XVIII
pela intervenção do Lavrador de Gallardon ,

qua-*

tro annos antes do Nascimento de Henrique.
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ILHA TERCEIRA.

Artigo do Courier de Londres de 9 de Setembro

de J829.

(De hum Correspondente.

)

Esta Ilha tem sido particularmente nomeada,

por s& ter feito Porto de resistência, ou, para me-

lhor dizer, a ultima esperança dos refugiados Por-

tuguezes, os quaes depois de desarmarem os ha-

bitantes obtiverão posse militar delia.— He a Ilha

central das dos Açores, ou Ilhas Occidentaes, e

incluindo a Guarnição contém huma População de

obra de 35/000 almas.

Angra, sua Capif?l, situada na parte do Sul,

he Sé Episcopal, e antes das ultimas perturbações

em Portugal era a residência do Governador Ge-
neral dos Açores, em razão da sua mais convenien-

te posição. A Ilha he quasi de forma oval, sura-

naammerjte compacta, e o lado do Poente he par-

ticularmente montanhoso. Entre as mais notáveis

eminências se distinguem o Pico de Sancta Bar-

bara, e o Monte do Brasil, elevando-se o ultimo

á entrada da Bahia d'Angra.
As costas são altas, em muitos lugares, com-

pletamente a pique, e tão cercadas de alcantilados

rochedos, que fazem a Ilha quasi inconquislavt-1;

estando além disso todos os pontos accessiveis for-

tificados com baterias, e parapeitos. A' exeepção
do porto d'Angra, e do surgidouro da Vilia da
Praia, que não merece outro nome, apresenta a
Ilha huma Costa completamente cercada como de
hum muro de ferro toda em redondo, excepto al-

gumas pequenas angras, que admittem barcos de
pesca. O todo dos lados do Norte, e Poente são
com eflfeito iuaccessiveis, pois não ha sitio algum
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de desembarque , de que se possa aproveitar hum
inimigo externo, senão nas costas do Sul , e do
Nascente, onde se achao as principaes Fortifica-

ções, e onde também está principalmente concen-
trada a População.

A Terceira contém huma única Cidade, An
cjra^ e huma Vil la notável chamada Villa da Praia

,

situada na parte do Sueste, além de quinze Al-
deãs, algumas delias de avultada grandeza. Ha
lambem vários Conventos grandes espalhados pela

Jlha , e he dos mais notáveis o dos Franciscanos
na Vdía das Lagens.

A Capital, com privilegio de Assento em Cor-
tes, e notável para os Ingíezes pela circumstancia
de Sir Charles Sluart (ao presente Lord Sluart de
Rulhsay) ter o titulo de Marquez d

1

Angra, que
lhe eoníerio o fallecido Rei D, João Vi , está no
fundo de huma bahia , formada por dous promon-
tórios, o maior dos quaes fica do lado do Poente,
entrando consideravelmente pelo mar dentro, ti-

cando-lhe sobranceira huma assombrosa Serra de-
nominada Monte do Brasil, bem conhecida dos
marítimos, pois serve de guia aos que vem do Sul,

e do Occid^nte. Os lados desta montanha são per-

pendiculares para a banda do mar, e em duas par-

tes particularmente, onde quasi pareceria, que do
corpo da montanha se despegarão enormes peda-
ços, tem huma apparencia notavelmente escura.

No cume estão duas columnas, que servem
de atalaia , de signa! , e na base está o Forte de
Santo António. O Castello, ou antes Cidadella de
S. João Baptista, he edificado do outro lado, e
nas faldas do Monte Brasil. He a defensa principal

da Ilha, e particularmente da Cidade, que fica ao
Norte, e Nordeste áe\\e t Desde o Castello, em ro-

da de todo o promontório até o Forte de Santo
António, se estende hunaa linha de muralhas r e
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baterias. A Cidadella he hum quadrilongo de con-

siderável tamanho, e ultimamente se lhe aceres-

cenlárão varias obras. O íerreno, em que ella esta,

fica separado da terra principal por fossos fundos,

e largos, unidos por duas pontes, huma que vai

do Cáes, e a outra do lado do Norte do Castello,

em frente de parte da Cidade. Nos declives, e

fundos circumstantes estão postos viveres para uso

tia Guarnição, e neste sitio se tem reunido tam-

bém considerável porção de gado Ha alli extensos

Quartéis para Tropa, além de obras exteriores, e

tem-se feito dentro das Fortificações alguns Edifí-

cios novos, principalmente á custa do trabalho for-

çado dos Insulares, que longo tempo tem sido em-
pregados em conduzir ao Castello madeira, mu-
nições, viveres, etc.

No lado opposto , ou do Nordeste, he a entra^

da do Porto defendida por huma Fortaleza denomi-

nada S. Sebastião, de forma quasi parallelograma

,

com obras interiores, e quasi cobrindo a supertície

do terreno, deitando pelo mar dentro. Entre este

Castello, e a Cidade medeia hum espaço aberto de
considerável extensão.

Subindo para o Poente, póde-se ancorar em
torno do promontório, e hum pouco mais acima
Navios pequenos, em huma angra, chamada Rainha,
defendida por hum Forte, situado no lado Orien-
tal da entrada; e mais acima, e quasi na extremi-
dade Meridional da Ilha, ha outro Porto pequeno
chamado Negrito, cuja entrada he defendida por
hum Forte quadrado edificado da banda do Poente.

Estes são os únicos lugares de Angra para o

Occidente, em que podem fundear Embarcações
pequenas, ou formar Porto; porém não são ade-
quados para desembarque de Tropas. Osdous For-
tes acima mencionados são também as únicas For-
tificações nesta parte da Ilha.

b 2
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Deixando o Porto d' Angra, e descendo para
o Nascente paasada a Fortaleza de S. Sebastião,
vai-se a Costa metendo, e forma huma bahia lon-

ga, perigosa, e cheia de restingas, que termina
em huma ponta saliente, na qual está o Castello
de Santa Catharina. Na distancia intermédia ha
dous pequenos lugares de desembarque, defendido
cada hum delles por seu Forte. O primeiro, isto

he , o mais próximo a Ancjra , chama-se Porto do
Judeo

, e o outro Por lo dos Cavallos.

Dobrando a ponta de Santa Catharina, e sin-

grando ao Nordeste, entra-se na bahia da Praia,
a qual he o maior, e mais seguro surgidouro da
banda do Nascente; he em forma de meia-lua, em
cuja extremidade esta* o Castello do Espirito San-
to. A' excepção de algumas pequenas angras, de-

fendidas por três Fortes, e parapeitos, he o todo

deste tracto da Costa levantado, alpestre, e peri-

goso.

O temporal do Sudoeste he com effeito tre-

mendo, como naturalmente se pôde imaginar do
grande pezo das aguas Occidentaes, que rebentão
sobre esfas Ilhas.

Na Estação do Inverno são frequentes as tem-
pestades com vento, e mar, tempo escuro, e chu-
voso, do Norte ao Oeste, e Sul; e então os Navios
são obrigados muitas vezes a fazer-se ao mar para
se não perderem.

Esta Ilha Terceira he memorável na Historia

por hum alaque formidável, que se lhe fez no tem-
po em que Filippe li sujeitou Portugal ao domínio
de Hespanha.

Todos se recordaráõ de que por morte do Car-
deal D. Henrique, Successor de seu Sobrinha
D. Sebastião, entre os Pretendentes ao Throno, e
em opposição a D. Filippe de Hespanha, se con-

tava D. António, conhecido como Prior do Crato ,.
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Filho do Infante D. Luiz, que por algum tempo
forcejou por defender seu Direito. Não podendo fa-

zer resistência a tão formidável Exercito, como o

que Filippe II enviou a Portugal commandado pelo

Duque cTAIva, vio-se obrigado D. António a re-

fugiasse em França, depois de soffrer grandes in-

fortúnios, e de escapar a muitos perigos pessoaes.

Subjugado todo o Heino de Portugal pela Hespa-
nha, as Ilhas dos Açores, e particularmente a Ter-
ceira, detestando Estranho jugo, adheiírão aos in-

teresses de D. António, e tinha a sua Guarnição
além disso sido reforçada com hum troço de Tro-
pas Francezas. Filippe estava indignado desta op-

posição , e se resolveo a submetter estas Ilhas.

Neste intuito, no Verão de 1581 enviou de Lis-

boa duas Armadas, commandada huma por D Pe^
dro Valdez, e a outra pelo General Figneroa, Com-
mandante da famosa Legião, em que Miguel de Cer-

vantes tanto tempo sérvio no Levante, e que, se-

gundo o seu novo, e industrioso Biógrafo, Navar~
relê, se achava também nesta mesma Expedição,
tendo-se unido ao seu antigo Cornmandante em
Lisboa, depois de seu resgate, e livramento de Ar-
gel. Em quanto Figueroa ia comboiando huma por-
ção de Navios Portuguezes, que vinhão de Leste,
que encontrara perto das Ilhas, tentou Valdez des-
embarcar hum Corpo de Tropas na Ilha Terceira,
e foi repellido, tendo experimentado grandes difi-

culdades, tanto pela aspereza da Costa, como pe-
lo valor da Guarnição. Deve-se trazer á memoria,
que naqutlle tempo favorecião a Inglaterra, e a
França o que então se considerava a Causa Na-
cional de Portugal, em opposição á Hespanha. Ha-
via de facto huma Esquadra Franceza, cruzando
entre as Ilhas dos Açores, com o fim de interce-
ptar os Navios, que vinhão de volta para Portugaf
das suas Colónias, e também de animar, e apoiar
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as hostilidades dos Insulanos. Esta Esquadra foi

encontrada a 25 de Junho de 1582 perto da Ilha

Terceira par huma Força Hespanhola, commandada
por jD. Álvaro Bazan

,
primeiro Marquez de Santa

Cruz, e hum dos mais distinctos Generaes do Mar
daquelle tempo, o qual ganhou dos Francezes
completa victoria. Miguel de Cervantes declara que
elle se achava embarcado nesta Expedição, junta-

mente com seu Irmão Rodrigo.

Filippe II estava mui picado do máo successo,

que até então as suas Tropas tinhão experimen-
tado na reducção dos Açores; e voltando a Hespa-
nha em Fevereiro de 1582, deixou em Lisboa mui
adiantados os preparativos para outra Expedição,
que Bazan devia commandar, com ordem de dar

á vela, assim que a Estação o permiltisse.

António de fíerrera, que acaba a sua Historia

de Portugal, e Conquista das Terceiras em 1586,
e Mosquera de Figueroa em seus Commentarios
sobre a Expedição ás Ilhas dos Açores, impressos
em 1596, e que nessa occasiao servira de SolJici-

tador (ou Juiz Advogado) ambos fazem particular

menção dos preparativos para este Armamento,
bem como das dificuldades do subsequente desem-
barque. Do testemunho de ambos se mostra que
as Tropas embarcadas fôrão — 3582 Veteranos
pertencentes á Legião de Figueroa, e 2015 da de
Bobadilha, todos bem disciplinados, e experimen-
tados, afora hum bom número de Voluntários,

muitos dosquaes erão Pessoas dedistincção— mon-
tando tudo acima de 6/000 homens. Esta Força era

a flor do Exercito Hespanhol , e os Offieiaes erão

da mais superior qualidade. A Armada também era

numerosa, e bem preparada.

Efleituárão as Tropas o desembarque na Ilha

Terceira a 26 de Julho de 1583, na bahia de Por-

to das Nãos, distante duas legoas da Cidade de
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Angra, que quanto pôde averiguar quem isto es-

creve, era a Leste do Forte cie S. Sebastião, e de
que Mosquera de Figueroa , em seus Commenta-
rios acima mencionados nos deixou a seguinte des-

cripção : — "Os barcos em breve chegarão á praia,

»e então os Hespanhoes saltarão aífoutamente em
>? terra entre os rochedos, que se estendem dos la-

udos dos Fortes, firmando alguns os pés nas escor-

» regadias pedras para escaparem á resaca do mar,

»que era mui grande, em quanto outros, não po-
» dendo valer-se disso, perdião o equilíbrio, e erão

» precipitados no mar, que os cobria alé á cintura,

?5 esperando descesse a maré para se verem livres
s

»e caminharem para diante.;?

Observa mais o Autor que vários barcos
íorão encalhar; muitos Soldados tiverão as armas
molhadas, outros afogíirão-se; porém tendo des-

embarcado, treparão denodadamente por escarpa-
dos despenhadeiros, e levarão afinal os entrinchei-

ramentos, e Fortes commandados pelo Capitão
Borgonon , Francez , não obstante o vivo fogo, que
constantemente se fez contra elles.

Hum dos primeiros Oíliciaes, que desembar-
carão, arremessando se por entre as ondas, foi Ro~
dricfo de Cervantes, o qual foi promovido alli mes-
mo por seu denodo. Este successo conduzio á
eventual sujeição da ilha ; mas he evidente que a
empreza foi snmmammente arriscada, e deve de
ter sido considerável a perda, que soffrêrâo os do
assalto.

A relação, que deo o Ex-Conde deVilIa Flor
do ataque de 1J de Agosto passado (1829) também
claramente mostra a dificuldade, e perigo de des-
embarcar, assim como as grandes vantagens das
posições em terra. Elle reconhece » que o fogo das
^Embarcações sobre as baterias, e entrincheira-

» mentos era quasi sem fructoj» ©confessa que
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os acometledores , » atacarão com rapidez, e de-
» nôdo o ponto em que está o Forte do Espirito
»Santo, e onde hum montão de massas de basal-

»to, e grandes camadas de Java formarão hum es-

» treito Jugar de desembarque, na base de hum es-

»carpado rochedo quasi vertical, m

Tal era o ponto principal do ataque, e o Con-
de francamente diz que os seus inimigos »avançá-
» rão aos rochedos com intrepidez a todo o risco,

»e tomarão o Forte do Espirito Santo..» Os aco-

mettidos, senhores das elevadas posições, que do-

minão o Forte, e de toda a extensão da praia não
podião ter grande difficuldade em desalojar hum
inimigo em tal posição, como de facto fizerão. Ne-
nhuma outra alternativa ficava com efíeito aos que
atacarão, senão tornar ao eslreito, e penhascoso
sitio em que primeiro tinhão desembarcado; mas
tendo os barcos sido chamados nesse intervalio fô-

rão alli ^conseguintemente deixados expostos, de
íjhuma parte a hum vivo fogo das baterias altas,

»e dos parapeitos, e da outra aos horrores de hum
»mar bramidor,» sendo a esse tempo, como o
Conde mesmo diz, >?maré de preamar.?? Elle mes-
mo descreve, nos termos mais patheticos, a des-

graçada situação destes infelizes, «postos em de-

sesperação. » Depois que depozérão as armas,

muitos delles fôrão içados por cordas pelos ro-

chedos.
Evidentemente se desenvolveo grande valor

de huma, e outra parte, e cada hum dos Partidos

peleijou varonilmente pela Causa que defendia.

Também se perderão muitas vidas nesta occasião;

mas depois de tudo vem a ser importante indaga-

ção averiguar, se o objecto merecia este sacrifício;

ou se este recente successo pôde assegurar vanta-

gem alguma permanente aos vencedores, e promo-

ver sua Causa principal. Isto só se pôde fazer por
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huma resenha das occorrencias, que tem havido na

Ilha Terceira, desde que principiarão os distúrbios

em Portugal, acompanhada de hum bosquejo da

sua situação actua).

Os habitadores da Terceira são gente soce-

gada , e frugal, apaixonados pelo seu Paiz natal,

e dados a todas as exquisitas convivências, que a

bella perspectiva de hurna vegetação fértil excitão

em huma alma de fácil impressão.

Hum Observador Estrangeiro os descreve des-

te modo: « Os habitadores da Terceira são huma

» gente innocente, boa, ecommedida, que preferem

» a Oliveira ao Loureiro, e mais procurarião dis-

;>tinguir-se na industria que nas armas. » Desde
os distúrbios, em que se virão involvidos ao tempo,

em que os Hespauhoes se apoderarão de Portugal,

Pinhão gozado não interrompida paz, e escapado a

todas as calamidades, que assignalão os Annaes do
Século presente. A cultura de suas terras, a crea-

ção de gados, e a pesca são as suas principaes

occupações; e as sobras dos fructos de sua indus-

tria elles as ievão a Lisboa, quasi único Porto dis-

tante , com que tem communicaçao.
Não sendo as producções próprias para outro

mercado, quando este lhe falta padece essencial-

mente a sua Ilha. Daqui veio que tão depressa
Portugal se declarou por D. Miguel, seguirão logo os

Insulares da Terceira o seu exemplo, e o acclamá-
rão a 18 de Maio de JS28. Foi isto espontâneo
acto dos habitadores, e das Authoridades constituí-

das. ' Passados três dias, o Batalhão N.
Q

5 de Caça-
dores, a esse tempo de guarnição na Ilha, se amo-
tinou

, e os Officiaes, levados do exemplo dos seus
Camaradas do Porto, excitarão huma Revolução;
e tendo prendido o Governador, e outras Pessoas
influentes, e de distincção, se declararão por D.Pe-
dro. Desarmarão os habitantes, que tentavão hu-

c
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ma reacção, tratarão-nos por vezes com a maia
ridícula crueldade, e em summa estabelecerão hum
Governo Militar á sua vontade, o qnal com varias
alterações se tem sempre sustentado desde então.

Este Partido tem ultimamente sido augmen-
tado pelos refugiados Portuguezes, que tem podido
entrar na Ilha, e aqui vai huma conta aproximada
de toda a Força ao presente (1829) alli reunida:
(A) Balalhão 5.° de Caçadores 460
(B) Voluntários de Maria 2.

a
380

(C) Batalhão Provisório 500
(D) Artilheria da Guarnição 270
(F) Artilheria Provisória 210
(F) Tropas unidas depois do ultimo ataque 300

Total . . . 2 120

(A) Me o Corpo primitivo, queeffeituou acon-
íra-revolução. — (B) O Batalhão do Porto de Vo-
luntários deste nome, que adoptarão em Ingla-

terra. — (C) Hum Corpo Provisório formado de
Soldados de vários Regimentos, e entre elles se

tem mettido huns 180 Insulares, obrigados a ser»

vir.— (D) O Corpo regular d'Artilheria pertencen-

te á Guarnição, e que ajudou o 6.° de Caçadores
á contra-revolução — (E-) Hum Corpo Provisório

de refugiados
,
pela maior parte Oíficiaes , appli-

cado ao uso da Artilheria.— (F) He parte da For-

ça, que desembarcou das Embarcações Poríugue-
zas, que se diz entrara em serviço. Esta Força to-

tal, se pode pôr-se confiança nella , he suficiente

para defender a Ilha contra hum ataque formidável,

defendida como ella he pela Natureza, e pelos Ele-

mentos; deve porém ser evidente, até mesino aos

que nella tem estabelecido hum Governo anómalo
seu próprio, que isso nenhum eífeito ulterior pôde
ter sobre o destino de Portugal.
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Carla Politica do Muito Reverendo Padre Mestre

Frei Gaspar Barreto a seu sobrinho
9
sendo

Enviado.

Sahís de Portugal
,
que he o Sacrário cia ob-

servância Catholica, nunca maculado, nem infecto

daqueiles Dogmas, e Heresias, que por nossos pec-

cados se tem apoderado da maior parte do Mundo,
e ides entregue ás contingências do mar, e da for-

tuna; e nesta consideração deveis abraçar firme, e

indissoluvelmente a ancora da Fé, protestando to-

dos os dias na vossa vontade, e no vosso entendi-

mento buma constância tão sólida na doutrina, que

aprendestes
,

que se não turbe nem vacilíe pela

importância de conveniências temporaes ,
pelo ter-

ror de tormentos transitórios; porque aquella feli-

cidade, e esta agonia não tem alguma constância,

ou vigor, se bem se respeita a gloria, e pena eterna.

Isto mesmo, que procurardes no vosso coração,

he justo que resplandeça nas vossas palavras, e

obras; porque nos olhos das Nações, a que ides

exposto, he ainda mais precisa a fé externa de to-

dos os Mysterios, do que a interior; porque a dif-

fidencia interna pode remir-se com hum acto novo

de amor de Deos , ou de Fé sobrenatural; porém
o damno do máo exemplo, que resulta da exterior

diffidencia escassamente deixa meios com que se

restaure.

Muito bom fora que guardásseis inviolavel-

mente todos os dez Mandamentos, mas não rne

atrevo a fiar de vós tão perfeita observância: só vos

recommendo, que o primeiro tenha lugar na vossa

reflexão, pois até quando, oífendeis a Deos, deveis

eondoer-vos d** que a vossa fragilidade, ou malícia

vos faça desagradecido a hum tão Poderoso Senhor,

que soífre as vilezas da vossa ingratidão, e não

c 2
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fulmina os raios da sua justiça , nem vos desam-
para, até ver se (ornais pelos rumos dos seus auxí-
lios o Porto da Penitencia.

Jurar ha de ser em termos apertadíssimos, e
sempre sobre verdade de grande valor; porque o
jurar por asseveração, quando nao desauthorise o
mesmo, que quer qualificar, pelo menos vos pôe
na obrigação precisa de jurar sempre a beneficio

da vossa verdade; ehuma vez posto neste máo cos-

tume, ao modo das esquinencias, que tendo mui-
tos remédios, com que se moderem, se o enfermo
usa huma vez da Sangria, ficao, quando repete o
achaque, inefficazes todos os mais remédios. O ju-

rar de futuro inconsideravelmente com ameaças, e

bravatas, tanto tem de precipitado, como de ridí-

culo. As exagerações, e pragas reprovo ainda
mais que as juras.

A observância de ouvir Missa, e a de abster
de carne em dias prohibidos deve ser indispensá-
vel , não só pela transgressão, e sua qualidade,
mas também pelo escândalo na pouca difficuldade

que em si tem estes preceitos, e na affinidade, e
analogia, que a quebra delles inculca com as Bul-
ias de Genebra.

A' Missa, e nos Lugares Sagrados deveis es-

tar com grande modéstia; porque nao ha cousa,
de que Deos mais se ofTenda do que collocar as in-

dignações dos nossos divertimentos á face do seu

respeito no Lugar, que devia occupar a nossa de-

voção.

AUi não haveis de tomar objecto que vos per-

turbe , nem fazer acenos, gesto, ou meneio, que
possa estorvar, ou distrahir a attenção dos outros

ouvinles; porque para Deos sereis sacrílego, e

para os presentes louco. E se (o que Deos nâo per-

mitia) vos arrebatardes a aigum emprego inde-

cente, procurareis fazer muitos actos contrários,
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ainda que 6ejâo frôxos, tíbios, e remissos; e quan-
do nada valha contra a violência da vossa appre-

hensão reservai ao menos as senhas de namorado
para Jugar menos escandaloso.

Do signal da Santíssima Cruz, troféo bene-

mérito da nossa Redempção , deveis ser devotíssi-

mo, e da mesma forma da Virgem Nossa Senhora,

(cujo Rosário rezareis todos os dias) não só pela

excellencia da Soberana Dignidade delVJãi de Deos,

senão também pelo indefectivel patrocínio, que nos

insinua, e ofTerece o attributo de Advogada de

Peccadores. E ainda que vos encommendo que es-

tas Devoções sejao mais cordeaes, que ostentati-

vas, todavia no JMysterio da Sua Conceição Im-
maculada vos permitto mais publico apparato de
aflectuosas expressões

;
porque he tão caprichosa-

mente devoto este empenho, que nem a ostenta-

ção lhe diminue o merecimento.
A Igreja só obriga a huma Confissão cada

anno; porém ser-vos-ha útil repetir mais vezes es-

te proveitoso sacrifício, distribuindo o pelas Esta-

ções do anno, ao menos quatro vezes, porque a

frequência habilita a memoria, e suavisa insensi-

velmente a difficuldade. Para direcções da vossa
Alma não vos aconselho que busqueis Beatos, mas
sim experimentados, e doutos.

Esmolas as que couberem na vossa possibili-

dade , e fazer bem a toda a Lei, e em todo o tem-
po; e quando o vosso génio liberal, ou piedoso to-

que na penúria de meios proporcionados, procurai
pela virtude do agrado, e da brandura escapar-vos
da vileza, e de escaco.

Do Estado Sacerdotal, e de todas as Religiões,

que obedecem á Romana, sentireis bem geralmen-
te, e tereis algum particular louvor para cada hu-
ma, principalmente para a esclarecida Companhia
de Jesus, não só pelo que ella merece, mas por-

que a sua amizade he de honra , e proveito.
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Os dous pólos da vida politica, e civil são o
segredo, e a verdade; aqueJJe guardareis sem ne-
nhuma interpretação substancial, mas a verdade
basta que desempenhe os vossos contratos, e au-
thorise as vossas relações, e historias, sem prejuí-
zo da opinião, e conveniência alheia, mormente
não sendo vós interessado; porque de andar dando
em rosto com as verdades a quem se peje, ou possa
sentir-se delias, parece sinceridade, e he afíronta
no tempo presente, enem no de Diógenes, e Séneca
deixou de ser risco; mas se íôrdes perguntado de
presente, sim, digo, de parte sincera, e legitima,
não procurareis ennevoar a pureza da verdade, esó
deve ser o vosso parecer em a dares com cores
alegres.

Pelo vosso Rei
, pela vossa honra

,
pela vossa

Pátria, e pelos vossos Amigos todos os perigos vos
devem ser desprezáveis, sem que os interesses vos
pervertão, nem a mesma morte vos atemorize;
mas isto não he dizer que por conservardes impru-
dentemente estes respeitos, andeis buscando aven-
turas, e desafiando as Nações a cada passo; antes
vosencommendo, que vos acommodeis ao génio das
que tratardes, gabando, e mostrando, que sabeis
reverenciar as acções nobres de cada huma, salva
sempre, e illesa a gloria do Nome Portuguez.

Trabalhareis pela felicidade de ter amigos, e
repetireis as finezas a titulo do vosso primor; po-
rém não deve entrar na vossa diligencia algum
obsequio servil; porque a amizade conseguida, e
conservada por termos indignos, leva comsigo to-
das as disposições para o desprezo, e só (em de
boa o ser pouco durável. A eleição de amigos ín-
timos he sem dúvida o ponto mais delicado das
acções humanas, e deveis ventilallos dentro de vós
com tanta madureza, que se não delibere a von-
tade sem os esforços do entendimento, porque sen-
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tio defeituoso o amigo Lá irá a vossa reputação na
peor parle do seu procedimento. Com os amigos
verdadeiros observai liza , e estreita correspondên-

cia, dissimulando, e sofírendo com prudência, e

generosidade aquelles vapores do descuido, do ar-

rebatamento, e da prolixidade, que são nuvens do
génio, e não chegão á região do animo, pois cer-

tamente he cousa tvranna romper os virtuosos la-

ços de huma amizade perfeita , sem mais funda-

mento que o predomínio da cólera, que arrebatou

o amigo, ou a melancolia, que o entristecei).

Advirto porém, que se elle fizer vangloria de
triumfar publicamente da vossa paciência, desatai,

e cortai logo (que isto mesmo fizerão os Alexan-
dres) o nó cego daquelia união amigável, e dure a

vossa separação muito além do arrependimento.
Assistireis ao vosso Amigo nas suas occasiões

com a fazenda , e com a vida ; se vos pedir conse-
lho acerca da sua honra dai lhe sempre o mais de-

coroso; se vo-lo pedir a respeito do seu appetite,
dai-Ihe o mais seguro sempre. Quando importe que
a sua satisfação seja á custa do vosso préstimo,
não ficareis bem posto, senão onde ficardes mais
arriscado, sendo da mesma forma que se fosse vosso
o empenho. Só dous casos exceptuo; o 1.° he,
acompanhar o duelo formal havendo hoje tantos

árbitros de igual honra, e de menor escrúpulo. O
2«° he, concorrer, ou fazer escolta a alguma alei-

vosia
, ou se ordene a ofiensa, que seja contra pes-

soa acredora da vossa gratidão; (porque o agrade-
cimento vos deve sempre ser mais venerável da
que a amizade); nestes casos será todo o vosso des-
velo merecer a opinião de prudente, sem tropeços
na suspeita de covarde.

j\']as se por ventura, sem embargo da vossa
advertência, ou sem terdes alguma noticia antici-

pada o topásseis atropellado vilmente no duelo, ou
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colhido miseravelmente no estupro, não deveis ad-

mittir pretexto, que vos escuse empunhar a vossa
espada a favor do vosso amigo. Só hum caso pôde,

e deve atar-vos as mãos, que he o convencerem-no
de ladrão, sendo certo que he indiano das finezas

da vossa amizade quem se paga das infâmias da-

quelle defeito.

Sereis fácil no trato dos amigos , mas não li-

geiro; alegre, mas não licencioso em demasia. Não
ha de haver na vossa boca palavra, que induza as-

co, nem conceito, que inspire torpeza; fiquem lá

as pulhas para as estradas, pois são o património
dos arreeiros desde as primeiras partilhas do Mun-
do; que os homens sizudos, ainda entre as felici-

dades dos amigos maiores, conservão aquelle res-

peito, e decoro, que verdadeiramente os faz mais
amáveis. E com este fundamento também vos ad-

virto, que reserveis sempre para vós alguma parte

dos vossos desígnios, com dissimulação tão natu-

ral ,
que nem vos condemnem por mal intencio-

nado, nem vos escarneção por singello; e lembre-

vos
,
que huma das cousas, que dão preço, e valor

á capacidade de hum homem , he o não se deixar

penetrar, nem comprehender de todo.

Cora todas as pessoas, que tratardes, ou usar-

des daquella espécie de amizade, que sendo filha

da cautella vive á sombra da cortezania , sem que
se estreite aos mysterios de affectuosa communica-
ção; quero dizer, que não faciliteis os tratamen-

tos, porque a partícula de Tu, e Vós nasce ordi-

nariamente de confiança intempestiva, e gera des-

confianças acceleradas ; e vós não deveis trabalhar

tanto por conservar amigos com a suavidade de
lhano, como por escusar mal afiectos com a pon-
tualidade de cortez.

Na conversação, onde se não offender pezada-

rnente a honra de alguém , seguireis o humor do
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Congresso, sem alterar o rumo, que levão, salvo

se insensivelmente se produzir a pratica a outra

matéria. Em todas failareis moderadamente, procu-

rando não parecer superficial , nem aéreo nos con-

ceitos, e nas noticias; e se vos occorrer exemplo
genuíno, ou historia, que venha a propósito, po-

dereis contalla , com tanto que seja breve, e pro-

ve sem círculos, nem glossas o intento.

Se duvidardes de alguma cousa, que se tra-

te na conversação, appellai para o exame, e en-

tretanto dai de penhor palavras geraes
,
que nem

reprovem , nem certifiquem. G otíerecendo se con-*

tar alguma acção vossa, ou de pessoa, que noto-

riamente vos toque em parentesco, ha de ser com
tal destreza, que nem fique destruída com o vosso

encolhimento, nem muito apparatosa com a vossa

jactância; que disputar, e gloriar-se de qualidades,

e de façanhas, longa e vaidosamente
,
pretendendo

estabelecer e elevar a vossa fama, e o lustre dos
vossos parentes, só pode servir de escurecer o me-
recimento próprio, e de dar luz, curiosidade, e
desculpa á inveja, e malícia dos outros. iYJas tam-
bém não digo que vos esqueçais do lustre herda-
do, só pretendo que vos venha mais vezes á me-
moria, do que á boca, porque na memoria serão
as acções dos vossos Progenitores estimulo, e vir-

tude para os imitardes, mas na boca serão talvez
bastante motivo para vos escarnecerem.

Por nenhum caso vos apodereis da paciência
dos circunstantes, como que pertendeis soçobrar
toda a conversação na arrebatada torrente de hu>
ma loquacidade mal regulada.

Também não deveis interromper a historia
,

que se conta, nem menos prevenilla , se a sabeis,
nem dar a entender que enfastiada a vossa atlen-
ção desestima aquelle emprego, e anda buscando
em outros objectos o remédio do seu enjoo.

D
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Raras vezes podem cahir bem as comparações
entre pessoas vivas, e he necessário grande juizo

fiara definir, medir, e pezar merecimentos; por
Onde sou de parecer que não forcejeis muito por
ser fiel de tao mal segura balança.

• No louvar, e detrahir deveis ter mediocridade,
porque quando louveis não pareça que a admira-
ção vos constrange; e quando murmureis nAo jul-

guem que alguma queixa occulta vos move: além
de que pode succeder que o demasiado louvor,

que agora dais, resulte contra vós da mesma bo-
ca, e pessoa, que pouco antes pela vossa recom-
mendação ganhou credito de valenle, verdadeira,

e discreta.

Deveis fugir de dar conselho a quem naó
professe comvosco familiarissimo trato : e assim
mesmo não dareis arbítrio, a quem possa vendê-
lo por seu, nem a quem possa veslillo de forma,
que varie, e troque os termos da vossa proposição.

O que ouvirdes em huma parte nâo vos seja

licito dizello em outra, salvo se for erudição, ou
conceito; e ainda assim será' pobreza grande se lhe

calardes o Auctor. Se for cousa de mexerico será

razào desprezalla, ou ésquecella; e se levar com-
sigo algumas importâncias depositai-as no vosso se-

gredo. Só vos repito que o quebreis no caso que
toque ao vosso amigo, ou ao vosso Principe

;
que

essa noticia perde os defeitos de mexerico nas pre-

cisas attenções da fidelidade.

As vossas disputas, logo que chegarem a ser

porfias, procurai discretamente corlalías, porque
não passem adifTerenças; que a decência periga no
tumulto, e a razão se confunde no alarido. Se for

cousa de pena para vós, ou para quem está pre-

sente, trocai suavemente o fio da historia, ou da

conversação, e olhai que vos não tente a ambição
de campar por agudo, e que vos desentranheis em
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remoques. Mas se acaso fôr preciso despicar-vos

com algum chiste picante, fazei logo conta, que o

comece a língua, e o acabe a espada. E geralmente

deveis íugir de ser teimoso, e espadachim; mas se

íôr inexcusavel que as espadas dêm o fio á questão,

quanto tardardes a puxar, tanto vos atrazareis a fe-

rir. Quero dizer, que vendo-vos favorecido huma
e outra vez da razão, e sendo já negocio da vossa

honra o pelejar, mostrareis que a prudência com
que sofifrestes não he de melhor qualidade que o

vaior, com que soubestes satisfazer-vos ; e lembro-

vos o fazer por ficar bem da primeira vez que bri-

gardes
;
que assim vos livrareis de muitos desgos-

tos por ficar respeitado o vosso valor, ainda que

isto mais depende da fortuna, do que da arte.

Crer acceleradamente em agouros, e milagres

he vicio mui próprio dos Portuguezes. Se vo-los

ofíerecer a casualidade , ou a malicia, soccorrei-vos

alternadamente da prudência, e da chança contra

as mal distinclas formalidades da superstição, que
quer parecer piedade , e he delirip.

Jsío, a que os da vossa idade chamão fúrias,

he o maior destempero do Mundo; mas se vos não
poderdes escapar

,
pelo menos procurai ter poucas

testemunhas do vosso excesso. Sejão selectos os

companheiros; eo fim, a que dirige a funçanata,

não seja só deleitavel , senão também lenha alguma
espécie de honesto.

Fazer peças, e muchacharias raras vezes vos
suceeda; porque começão em galanteio, e ordina-

riamente acabão em desconfiança, e talvez em la-

trocínio. No jogo absolutamente as prohibo, porque
he o jogo a pedra de toque dos nossos afiectos , e

descobre muito ao natural, o infame vicio da cubi-
ça , de cuja infecção, e contagio vos desejara em
todo o suecesso preservar. Mas já que hajais de
jogar, aconselhar-vos-hia que fosseis mais amigo

D 3
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do jogo da espada, do que do de cartas, e outros
indignos de homens, que procurão augmentar-se.
Mas de qualquer maneira que jogueis, o perder
ha de ser sem alteração, o ganhar com modéstia,
o arrecadar sem molim, e o pagar com pontuali-

dade.

Quando concorrerdes em banquetes, e meren-
das, entendei que o manjar mais bem temperado
he o da temperança, e que sem a salsa da mo-
deração se faz mui desairoso o appetile. Os brindes
não vos tolho que os acceiteis, mas não vos per-

mitto que lhe correspondais , e quando queirais pa-

gallos seja em praia corrente , como dizem alguns

occultos.

Em matérias de amor, nem sei, nem posso

aconselhar-vos. Mas já que não possais vencer os

estímulos, e instancias da idade, pelo menos nao
galanteeis para Dama a que possa aspirar a ser

vossa esposa.

Também rejeitareis todo o divertimento mal
acompleicionado , e todo aquelle emprego, que me-
recer a inclinação do vosso Amigo. Permitte-se-vos

algum defraude da fazenda, alguma respiração da
fragilidade; com tanto que se não engolfe na mes-
ma esteira a vossa honra , e saúde.

Aos Ministros de Justiça reverenciareis pro-

fundamente, e nao accusareis em público os seus

despachos, nem também resistireis a suas execu-
ções, ainda que sejão contra vós, salvo se pelo

merecimento do vosso delicto tiverdes mais certa a

morte, ou infâmia da prisão, doque na resistência.

Com todas as pessoas, especialmente com as

de maior respeito, authoridade, e poder, usareis

de todos os primores do obsequio, e submissão,
com que mereçais o seu agrado; porém medireis

os tempos, e as occasiões com tanlo artiíicio que,
o que na substancia fôr lizonja , no modo pareça

comedimento.
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Se conseguirdes a graça desses Senhores , nem
a desprezeis, nem a encareçais; que o desprezo
pode ser independência, mas he soberba ; e a exag-

geração pode ser agradecimento, mas he bandarri-

ce , e não vos fica airosa a ostentação de valido;

como também vos reprovo a queixa de mal con-

tente.

Todavia se fordes valido procurareis a públi-

ca , e commum acceitação; adiantai sempre a sríp-

plica dos beneméritos, e desamparados; zelai a
honra do vosso Soberano , ou Patrono *, sejão em-
bora do vosso trabalho os acertos, e deixai-lhe a

elle todos os applausos; desvelai-vos em ser bem
quisto de seus criados, e dependentes, e o mesmo
fareis em todas as casas, que frequentardes; e en~

commendo-vos que não desprezeis, nem aos de

deterior , e Ínfima condição, nem vos deixeis pren-

der de nenhuma obrigação, que possa vir a ser

suborno; porque se procederes desinteressada, e

«uavemente, até no caso que se arruine o valimen-
to, sempre vos ficará em pé a estimação.

Quando tiverdes negocio com alguém procurai

ievallo insensivelmente pela sua inclinação; e
quando o tiverem comvosco ide sempre com os olhos

na cautella, porque vos não engane esta quasi in-

evitável meiguice.

No que vos encommendarem , assim Senhores,
como Particulares, deveis estancar toda quanta
actividade couber na vossa diligencia, e tique lá a
inefficaoia da parte da casualidade; e advirto-vos

por dictame infallivel nao prorogueis aos espaços
de huma hora o que poderes concluir em hum
instante.

Na pronunciação do que fallardes, e na nota
do que escreverdes, procurai fugir da afectação;
não ha de haver secío na voz, nem cadencias, ou
diminutivos nas palavras, nem triques-troques no
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papei: haveis de servir-vos de estilo fácil , corren-

te, e grave, conforme as occasiões, e matérias.

No vestir sede da mesma forma limpo, compos-
to, e aceado varonilmente , sem aromas, sem dixes,

sem polvilhos, e sem modas afíeminadas, porque
voz trémula, e aííectando melindre, e vestido chei-

roso, he a chancellaria , e a homenagem dos mal
acostumados. Ah! sim que me esquecia; aquella

prolixa invenção dos equívocos, que contra o de->

coro dos conceitos introduzio a especulação ociosa,

e pueril, eu vos prohibo o uso frequente delles,

como também dos retrógrados, e paronomasias

;

que semelhantes joguetes ordinariamente são lra«*

moias , e mogigangas da Eloquência.

Nas conversações sizudas podeis dizer hum,
se vier alli nascendo; nas particulares hum par; e

nos locutórios de Freiras todos quantos vos vierem
á boca , sem mais merecimento, que o fazerem
consonância. (Isto se usava no tempo do Author-)

Todo o tempo, que poderdes reservar das vos-

sas obrigações, dai-o por bem empregado na lição

dos Livros, cuja doutrina vos instruirá mais indi-

vidualmente, do que eu posso fazer nestes aponta-

mentos; mas já que o tempo, e a minha insuficiên-

cia os não poz na sua perfeição, a vossa Índole,

ajudada das experiências, e dos Livros, supprirá

na felicidade dos vossos acertos os precisos descui-

dos da minha penna, Lisboa, Collegio da Estrei-

ta.

Fr. Gaspar Barreio,
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Noticia de Belém , Sitio annexo a Lisboa.

Belém, Lugar de Portugal, a huma legoa do
centro de Lisboa, jaz na parte Occidental da mesm

a

Cidade, junto do Lugar, a que antigamente chama-
vão Barra, ou Surgidouro de Restello, onde o in-

fante D. Henrique Filho d'EIRei D. Joào o Pri-

meiro, que deo principio ao descobrimento de no-

vos Mares, e Terras ,
levantou huma Casa de Ora-

ção, dedicada á Virgem Mãi de Deos , da Invoca-
ção de Belém , na qual poz Freires da Ordem de
Christo, de que o infante era Governador, e Ad-
ministrador, para que os Sacerdotes, que alli resi-

dissem , administrassem os Sacramentos da Igreja

aos Navegantes, que parlião daquelle Lugar aos

novos Descobrimentos. Nesle mesmo Lugar se ex-

tinguio a memoria desta Casa de Oração com a
magnificência do Mosteiro de Belém , edificado no
mesmo sitio de ResleJJo.

Mosteiro de Belém he hum dos mais sumptuo-
sos Edifícios da Europa , fundado por EIRei D Ma-
noel para sua Sepuliura, e da Rainha D. Maria,
sua segunda Mulher, logo que da índia tornou D.
Vasco da Gama. Não tendo este glorioso Rei mais
que a certeza do novo Descobrimento, foi tão viva
a sua Fé em Deos, que como seja tivera juntos
grandes thesouros da Conquista da índia, por pri-

mícias delles abrio os fundamentos deste magnifico
Mosteiro, e Templo no sitio da pequena Igreja

do Infante, (em que falíamos na descripção do Lu-
gar de Belém) e renovando nelle a mesma Invoca-
ção, deixou esta insigne Memoria do seu Real
agradecimento em sitio, onde as varias Nações do
Mundo, quando entrassem em Portugal por esta

porta, vissem neste soberano Editicio hum perpe-
tuo Troféo das Victoria9, e Triunfos dos Portu-
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guezes no Oriente. Nesta magnânima empreza foi

EIRei Ião humilde, que mandou collocar a sua

Estatua, e a da Rainha sua Mulher na porta mais
pequena do Templo, na qual se vêm estas Mages-
tades de joelhos; e mandou pôr a Estatua do In-

fante D. Henrique, em pé armado, como hoje se

vê sobre o pilar do meio da porta travessa, que he
a principal. Deo EIRei aos Religiosos de S. Jero-

nymo este Templo, e Mosteiro, que, se estivera

acabado, poderia competir com o dos Religiosos da
mesma Ordem no Escurial. ElR^i D. João III,

Filho d'EiRei D. Manoel, mandou proseguir a

Obra, que também por sua morte ficou imperfeita;

a Rainha D. Catharina sua Mulher fez a Capella

Mor, cujo Retabolo he de excellente pintura, e o
material de sua arquitectura de bellissimos mármo-
res brancos de Estremoz ; dos mesmos , e de outras

cores he a abóbada da Capella, e ornato das Se-

pulturas dos Reis D. Manoel, e D. João Hl, e

das Rainhas D. Maria, e D. Catharina, suas Mu-
lheres ; são os Sepulcros humas Urnas de mármo-
re de peregrina cor, e boa traça sobre elefantes de
pedra negra; nos lados do Cruzeiro, (que he am-
plíssimo, e cuja abóbada, como milagre da Arqui-

tectura, suspende a vista) ha duas grandes Capel-

Jas , revestidas dos mesmos mármores , nas quaes
estão os Corpos dos Reis D. Sebastião, e O. Hen-
rique, e dos Infantes, Filhos dos Reis D.Manoel,
e D. João.

Torre de Belém. O seu próprio nome he Tor-
re de S, Vicente. A visinhança do Lugar de Be-

lém lhe trocou^ o nome. Está fundada dentro no
mar com curiosa, e sumptuosa estructura, e está

munida de artilheria para guardar o Poito.

Fim do N; l
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HISTORIA DO TEMPO.

Do Systema Diplomático da Europa , e do Principio

da Não-intervenção.

Jjjste novo principio de Politica geral proposto

pelo Governo Francez , e consentido com huma
precipitação quasi sem exemplo nos Annaes da

Diplomacia pelos Plenipotenciários reunidos em
Londres; este principio que totalmente transtorna-

ria o Systema de Direito Publico em que ropousa

ha quinze annos a paz da Europa, he huma dessas

transacções que mais oppostas parecem á razão

d'Estado, e por conseguinte de natureza efémera:

e já no momento em que isto escrevemos , a não-

intervenção se acha esquecida na Itália meridional,

em que a Áustria faz marchar suas Legiões. De
maneira que as Resoluções e os Manifestos emana-
dos das Conferencias de Londres a beneficio de
LuizFilippe, edos Belgas rebellados, terão em re-

sultado precipitar no abysmo os Conspiradores da
Romanha, que necessariamente tinhão vislumbra-

do na Politica de novo admittida em Londres hum
estimulo a seus projectos, huma antecipada garan-

tia do novo regimen que elles se propunhão esta-

belecer no seu Paiz.

Assim os mesmos Gabinetes ao mesmo tem-
po desconhecem a Legitimidade de Henrique V,
e defendem com mão armada a do Duque de Mó-
dena; consagrão a independência de huma Provin-

da rebellada contra o Rei da Hollanda , seu fiel

Alliado, e vão pôr Legiões á disposição do Papa;

E
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exlerminão os Polacos no Vistula, e conservao em
Paris Embaixadores, junto do Governo provocador
e protector da insurreição da Polónia! A simples
exposição destas conlradicções assaz manifesta o

summo perigo que ha de abater a Politica geral a

máximas aceitadas ás circunstancias, e he suffi-

ciente para justificar o exame que emprendemos.
Trata-se de mostrar as* verdadeiras bases do Di-
reito Publico, que rege neste momento a poiitica

dos Estados da Europa.
Nos fins do Reinado de Napoleão o principio

que dominava a Diplomacia das Potencias da Eu-
ropa, não era outro mais que a idáa vaga de se

subtrahirem á oppressão de hum Conquistador in-

saciável. Esta intenção, logo que se manifestou,
reunio os Gabinetes e os Povos, e deo lugar em
1813 á Confederação de Praga, cujos resultados

são sabidos.

Depois da queda de Napoleão devia a Politica

Européa buscar de novo huma base. Apresenlou-
se naturalmente o restabelecimento deLuizXVJIJ.
no seu Throno ; foi consecutivamente discutida

,

reconhecida, e consolidada no Congresso de Vien-
na. Nelle foi adoptada a Legitimidade como prin-

cipio fundamental do Direito Europeo; c próprio Mr.
de Talleyrand abraçou esta idéa com calor; ella

era simples, justa, ao alcance de todos os espíri-

tos que ella infallivelmente reuniria, se algumas
excepções, bem ou mal motivadas, não tivessem

deixado na opinião publica algumas incertezas.

Ligar-se aos direitos legitimos, reconhecer a

necessidade de restabelecer o que a revolução ha-

via violenta e injustamente usurpado, era procla-

mar hum principio de equidade, que o publico

bom senso facilmente podia conceber com todas

as suas consequências. Da data desta declaração a

Europa se achava dividida em dous distinctos cam-
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pos, o do direito, e o do facto. Equal he o homem
probo que , em huma situação com lai clareza pa-

tenteada, se não acolheria sob o pavilhão da Legi-
timidade, por sentimento, e razão, e até por in-

teresse ?

Porém por hum lado, ao mesmo tempo em que
o Congresso de Vienna arvorava este estandarte

de paz e de salvação, excluía do Systema as Legi-
timidades de Nápoles, e de Suécia; mediatisava

pequenos Príncipes d'Allemanha , cujos direitos

erão tão sagrados como os das grandes Potencias;

( porque a Legitimidade não se mede pela extensão

do território, ou pelo numero dos vassallos
;
) final-

mente deixava perecer sem regresso as Sobera-
nias legitimas de Veneza, de Génova, da Ordem
de Malta

,
que a revolução tinha derrubado. Estas

anomalias poderião ter-se até certo ponto justifica-

do pela necessidade; desprezou-se o fazello , e foi

huma desgraça, porque esía lacuna no Systema
anti-revolucionario veio a ser motivo d'escandalo
para os seus partidistas, e forneceo hum pretexto
aos seus inimigos para negarem a realidade do
principio, ou pelo menos a boa fé da sua adopção.

Por outra parte, restaurando o Throno de
França, julgarão necessário conternporisar com a
revolução. Approvou-se, que digo? impoz-se em
certo modo a Luiz XVIII. a obrigação de adoptar
os factos, os homens, e, o que ainda era mais pe-
rigoso, parte dos princípios revolucionários. Esta
grande concessão, com o nome de Caria, que re-

partia o Poder Constituinte com hum Corpo Su-
premo, fructo de eleições desconhecidas, foi hum
reconhecimento im-p licito da Soberania do Povo,
dogma fundamentai da revolução. Deste modo,
obrigando a revolução a receber a Legitimidade,
se lhe concedia hum campo de batalha, e armas
para a combater. A luta era inevitável; a Realeza

e 2
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restabelecida isoladamente, eofferecendo-se a pro-
teger as usurpações particulares, parecia huma
contradicção ; solitária no meio da torrente revolu-

cionaria, em vão procurava pontos de apoio; os

interesses novos, nascidos em sua ausência, e sem
elia o querer, a repellião com desconfiança; os in-

teresses antigos, que com ella erão communs, não
a podião soccorrer, pois erão desconhecidos delia;

os sentimentos de seus mais zelosos partidistas

curvavão ao pezo de huma espécie de reprovação
authorisada por sua indifferença; e os homens ha-
bituados a pezar a sua opinião se interrogavão

,

qual era o valor de hum principio, cuja applicação
se devia limitar á Pessoa do Rei

;
que da revolução

hum único atlentado reprovava, que huma só legi-

tima instituição restabelecia no solo Francez ; de
hum principio em virtude do qual, em huma pala-

vra, se pretendia refazer o edifício da Monarquia,
pondo simplesmente o antigo fecho da abóbada so-

bre amontoadas minas?
Mostraremos demais disto como a queda re-

cente dos Bourbons foi resultado inevitável da fal-

sa posição em que foi collocada a Realeza em 18 14,

e restabelecida em 13 15. O nosso objeeto neste

momento não he mais que investigar a influencia

desta posição sobre a Politica geral.

Declarou-se solemnemente que todos os Sobe-

ranos linhão direito de impor, ou dar huma nova
Constituição a seus Povos. Isto também foi hum
importante desvio do principio conservador; foi

huma taboa de salvação offerecida á revolução,

que obrigada a momentaneamente respeitar o di-

reito hereditário na pessoa dos Soberanos, voltou

lodos os seus esforços ao fito de lhes arrancar con-

cessões que preparassem hum novo triunfo. Em
Hespanha, em Portugal, na Itália, e em alguns

Estados da Allemanha meridional, todos os fauto-
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res , e partidários das revoluções se refugiarão no
authorisado Systema destas novas Cartas, que em
altas vozes reclamarão dos seus x^Ionarcas.

Se menos impacientes, e mais hábeis, os con-

jurados tivessem aguardado que, em consequência

de suas importunações, da corrupção dos tempos,

e da fraqueza das Cortes , houvessem os Principes

concedido essas Constituições de hum modo livre,

ou que assim parecesse, o Direito Publico admitti-

do pelas declarações de que falíamos teria coberto

essas innovações com hum escudo inviolável. Pode-

ria toda a Europa organisar-se successivamente

em Republicas disfarçadas; e a hum signal dado

cahirião do Throno todos os Monarcas.
Porém a revolução, nimiamente apressada , em

breve empregou
,
para chegar aos seus fins , o re-

curso das conspirações militares. Foi então eviden-

te que os Reis, que assignavão Constituições im-

postas por Exércitos perjuros, não se achavão no

caso previsto
,
pois já não erão livres.

Esta consideração, e os perigos de que se via

ameaçada a ordem social pelo exemplo do bom exi*

to da rebellião fizerão introduzir na Politica das

grandes Potencias do Continente hum principio

auxiliar, que não fosse aliás mais que huma con-

sequência immediata do Systema da Allianca; este

principio, que foi definitivamente consagrado nas
Conferencias de Troppau e de Laybach , he o di-

reito d
1

intervenção afamada em todos os casos em
que os legítimos Soberanos fossem atacados ou-op-

primidos pela rebellião dos seus Vassallos.

A applicação deste Systema teve lugar de
1820 a 1823, em Nápoles, no Piemonte, em Hes-
panha, e em outros Paizes. O Gabinete Francez

,

sem quasi se atrever a confessallo á face da revo-

lução, sua formidável alliada , o executou todavia

com franqueza, e bom successo para libertar Fer-

.•\»
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nando Vlí. A Inglaterra nunca quiz reconhecer
decisivamente este direito de intervenção, ella, que
no espaço de vinte e cinco annos tinha sem cessar

intervindo nas guerras do Continente contra a Fran-
ça : mas ao menos ella nao impedio o exercício

deste direito. JNo Ministério de Caning até o quiz

exercer, em sentido inverso, para sustentar era

Portugal huma nova Constituição reprovada pelo

bom senso nacional; bem se sabe que não foi feliz

nesta tentativa.

Tal he o Direito Publico em que está fundada
hoje toda a Diplomacia da Europa. A Rússia , a

Áustria, e a Prússia formão o núcleo de huma
Confederação a que se ligão as Potencias de Or-
dem menor. A França desde o dia 29 de Julho de
1830 está completamente fora deste Systema ; a In-

glaterra por sua situação geográfica, e pela natu-

reza cio seu Governo, julga poder ficar indifferente

a este Systema.
Como todas as combinações humanas, tem es-

te Systema imperfeições, e algumas anomalias

apresenta. Comtudo he impossivel não perceber

que as suas bases, fortalecidas com antecedencias,

se reduzem á mutua garantia em solido de todos

os Estados do Continente, legitimamente consti-

tuídos
,
por meio de hum reconhecido direito de in-

tervenção armada para os defender. Tal he a ver-

dadeira razão de Estado da Europa actual
,
que

domina todas as transacções da alta Politica ; e

que a revolução que acaba de ter lugar em Fran-

ça (em 1830) não pôde mudar; porque derrubar

esta razão de Estado em pró da rebellrão, e da

usurpação seria condemnar todos os Poderes Le-
gítimos; seria submettellos ao direito revolucio-

nário, não lhes deixar mais que o facto para jus-

tificar a sua existência, e o recurso dos Exércitos

para a defender/
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E com tudo isso outro effeilo não tem o prin-

cipio de não-intervenção. Privar-se qualquer So-
berano de suffocar a revolução nos Paizes em que
ella rebenta, he segurar a esta o meio de triunfar

em toda a parte. Eíla não abandona pela sua par-

te o direito de intervenção, antes o exerce com
infatigável actividade: o Manifesto da Junta da

Polónia, as Legiões de refugiados abertamente or*

ganisadas contra a Hespanha e Portugal, e contra
a Itália, as continuas e publicas provocações á re-

belliao de todos os Paizesj eis as armas que ella

emprega. O que a Europa lhe pode oppôr he o di-

reito de intervenção já reconhecido e consagrado.

Abandonar este direito he depor as armas, he ce-

der o campo da bataiha ao inimigo sem o comba-
ter; he abdicar hum Soberano a Coroa, ainda an-
tes de ser atacado.

Demais disto este pretendido System a de não-
intervenção não he mais que hum erro de discurso,

huma falta de senso; he falso em seu próprio enun-
ciado, pois tão depressa se passa ás consequências,
desapparece o principio; porque não se p<5de ap-
plicar^a não-intervenção sem realmente intervir.

A formação do Congresso de Londres já era
huma intervenção; a declaração de que não se in-

terviria para soccorrer o Rei dos Paizes- Baixos he
huma positiva intervenção contra elie. O pedir o
armistício, a livre navegação <!o Escalda , he inter-

venção; a demarcação designada de fronteiras, a
reprovação do Governo Republicano, a exclusão
de vários Príncipes imposta ao Congresso, são in-

tervenções; tudo finalmente na origem ena mar-
cha do Congresso de nâo-inierveyição se resolve em
actos de intervenção positrvos ; só he denotar que
estes actos são absolutamente contrários ás bases
da Politica E'uropéa , e subversiva dos direitos , e
dos interesses de todas as Potencias estabelecidas;
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o principio cTonde dimanão não poderia por tanto

tomar lugar no Direito Publico destas Potencias;
não tem sido mais que huma excepção passageira

no Systema geral de conservação. Os armamentos
formidáveis que neste momento se fazem na Rús-
sia , na Prússia, na Áustria, na Hespanha, na
Sardenha (e na Allemanha ), nos hão de provavel-
mente dispensar de tornarmos a fallar doSyâtema,
morto á nascença, da não-intervenção.

fPrecursor N.° 5.° de 5 de Março de 1831.)

HISTORIA DO TEMPO

( EM RELAÇÃO COM A DE PORTUGAL.)

Extracto do Capitulo 10 do Livro intitulado= Cri-

mes dos Gabinetes = por Goldsmith , desde pag.

135 da Edição de Hamburgo de 1801 = traduc-

ção Franceza.

(Nestas linhas se trata das Negociações entre Por-
tugal, e a França em 1797.)

ti Dirijamos agora nossa vista sobre Portugal,

que não he mais que huma Colónia de Hespanha. (*)

Conhecendo Lisboa, e alguns de seus habitantes

mais distinctos pude obter alguns detalhes assaz

exactos sobre os manejos deste Governo. Em 1797

o Cavalheiro d'Araujo , Enviado que foi de Por-

tugal em Pariz , e que desde o principio da guerra

residia em Londres como simples particular, mu-
nido de plenos-poderes do seu Governo, que para

isso lhos havia dirigido, fez hum Tratado com o

Directório Executivo ; as condições delle erão mo-

(#) Como o A. he Inglez trocou Inglaterra por Hespanha.
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deradas; Portugal devia pagar á França 20o$ooo
Libras sterlinas ( hum milhão e oitocentos mil cru-

zados ) , não receber em seus Portos senão seis

mios de linha quando muito, de cada huma das

Potencias belligerantes , e tratar a França como as

nações mais favorecidas. Assim que este Tratado
chegou a Lisboa para alli ser ratificado poz o Ga-
binete em grande consternação. Não he inútil no-

tar aqui, que o Gabinete de Portugal estava divi-

dido em dois partidos, a saber:

O Duque de Lafões , Generalíssimo do Exer-
cito, Tio da Rainha, homem hábil , e illustrado;

José de Seabra, Secretario de Estado da Re-
partição do Interior (dos Negócios do Reino) ho»

mem de grande talento;

O Conde de Pombeiro , Regedor das Justi-

ças (1) homem hábil, e dotado das melhores qua-

lidades, — formavão o partido que propende para

a Paz.

O Marquez de Ponte de Lima, Primeiro Mi-
nistro, Mulher velha ;

Luiz Pinto, Secretario de Estado no Minis-
tério dos Negócios da Guerra (e Estrangeiros)
Embaixador que fora junto da Corte de S. Jaime;

E D. Rodrigo de Sousa , Ministro da Marinha,
homem de bom senso, do Partido Inglez , e por
conseguinte, propendendo para a guerra: póde-se
comprehender neste ultimo Partido o Príncipe Re-
gente, hoje Soberano de Portugal. Estando o Ga-
binete assim dividido, querião os amantes da Paz
que o Tratado fosse ratificado immediatamente ; o
Partido Inglez oppoz-se a isso, objectando que se

não podia fazer tal sem o concurso da Corte de S.

Jaime, e que se enviariâo ao Embaixador em Lon-

(1) Grão Chanceller dç Portugal, diz o Author
,
que era Rege-

dor das Justiças.

F
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dres, o Cavalheiro de Almeida (1), iyistrucçôes pa-
ra obter da Corte de S. Jaime a permissão de ratifi-

car o Tratado que se acabava de concluir com a
França. O Cavalheiro de Almeida he hurna crea-

tura desse Gabinete
,
que dispende os thesouros do

pobrp John Buli (epitheto que dão ao Povo em In-

glaterra ).

O Partido opposto combateo esta proposição,

observando que era necessário na situação critica

em que Portugal se achava, enviar a Londres hu«
ma pessoa munida de poderes extraordinários; ob-

servarão, que hum Deputado, que não reside no
paiz onde o enviao, se occupa muito mais activa-

mente no objecto de que está encarregado. Estas
razões triunfarão; o Grão Chanceller ( quer dizer

o Regedor ) Conde de Pombeiro Amigo da Paz ,

foi designado para logo passar a Londres. A íe-
nis , Fragata Portugueza , estava prompta para dar

á vela, e a transportalio al!i. Porém quando o Ca-
pitão da Fragata veio receber instrucções a casa

do Ministro da Marinha, que se tinha opposto ao

projecto da Embaixada do Conde de Pombeiro, o

Ministro lhe disse: Senhor Capitão, espero que
V. m gastará dous mezes emcheqar a Falmouth. (2)

O fim desta manobra claramente se manifesta. Co-
mo se não linha concedido senão quatro dias para

a ratificação do Tratado, representou o Partido In-

glez ao Príncipe Regente, que o Conde de Pom-
beiro tardaria talvez muito tempo em eíFecluar sua

viagem , e que seria prudente expedir ao Embaixa-

(1) D. João de Almeida.

(2) Pouco depois de partido o Conde disse a Mulher de Luiz

Pinto n'hum grande jantar em sua casa
, que o Conde tardaria mui-

to em chegar a Inglaterra para tratar do objecto de sua Missão. Nos

Papeis Públicos de 1797 se pode vêr que então se fez hum Relató-

rio em que se suppunha perdido o Embaixador por haver muito que

se não ouvia fali ar nelle.
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dor em Londres poderes semelhantes para negociar,

enviando-os pelos Paquetes, que ião muito depres-

sa. O Cavalheiro de Almeida, que recebeo as ins-

trucções seis semanas anles da chegada do Conde
de Pombeiro a Inglaterra, não o esperou, mas ar-

ranjou tudo com o Gabinete ttritannico, de manei-

ra que foi expedido hum Correio á Corte de Lis-

boa
,
para lhe significar que a de S. Jaime não po-

dia consentir que fosse ratificado o Tratado, (l)

Já este despacho estava em Lisboa , e ainda o

Conde de Pombeiro não tinha chegado a Londres

;

quando alli se apresentou não ficou pouco admira-

do ao saber o que se tinha feito; foi a casa de Lord
Grenville, que o tratou muito inciviimente , dizen-

do-Jhe, que era inútil entrar em nenhuma espécie de

discussão, por quanto o negocio tinha sido arranja-

do com o Cavalheiro de Almeida ; deste modo a

mesma Fragata que a Londres tinha conduzido o

Conde, o tornou logo a levar para Lisboa; e no
mesmo momento se concluio hum Tratado entre

Inglaterra, e Portugal, segundo o qual pagámos a

este huma somma de dinheiro para o pormos em
estado de continuar a guerra , e nos obrigámos a
enviar lhe hum numero de tropas assaz considerá-

vel para defender o seu Paiz. Quando chegou esta

noticia a Lisboa excitou no Publico a mais viva

indignação. O Partido Inglez do Gabinete escrevea
ao Cavalheiro Araújo em Paris, que se consentiria

em fazer remetter aos Membros do Directório os
fundos que devião ser minisírados pela Inglaterra,

a fim de os obrigar a não effectuarem seus proje-

ctos de vingança. O Cavalheiro Araújo
,
que era

realmente bom homem, mas frouxo, em vez de re-

jeitar a proposição daquella Côríe com a indigna-
ção que merecia, teve o desacordo de encarregai

(1) Dahi vierão grandes perdas a Portugal.

F 3
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hum moço chamado Poppe , Negociante de Lisboa,

filho do Cônsul de Hamburgo naquella Cidade, de

levar ao Directório esta mensagem. O resultado

deste passo foi ser prezo o Cavalheiro Araújo, na
conformidade da Lei das Nações, e ficar desfeito

o Tratado. O Gabinete de lisboa, e o Ministro

Portuguez em Londres podem atteslar a verdade

destes particulares.

Descobrimento. — Mostra-se a influencia da Lua
nos ventos , de hum plenilúnio a outro.

» Aquellas manchas, ou figura commumente
chamada a cara da Lua, serve positivamente de

guia no que toca ao» ventos; e disto apresento as

seguintes provas: J." A Lua, quando cheia, cou-

sa de vinte minutos depois da meia noite, isto he,

em linha recta diante de nós , está no ponto Sul;

denominai então, a parte do topo Norte, o fundo
Sul, o lado direito Leste, e o esquerdo Oeste.

2. A primeira apparencia da Lua cheia he a

Leste, em que sua figura se assemelha a huma
imperfeita sobrancelha, ou aza, e se a sua appa-

rencia se conservar a mesma , depois de chegar ao
ponto do Sul, então os ventos serão Nortaes, isto

he, Nordestes, e Noroestes até á próxima Lua
cheia; mas se se alterarem no dito tempo, no mí-

nimo gráo, isto he, por huma obliquidade que o

varie muito, os ventos cessão nessa conformidade.

Quando a obliquidade está mais perto do meio,

produzir-se-hão ventos variáveis, pois que toca em
todos os pontos, excepto o Sueste; e quando a fi-

gura está de todo levantada do lado Occidental os

Ventos serão Occidentaes até á próxima Lua cheia.

3* Esta dita figura nunca está erecta da ban-

da de Leste, o que dá a razão porque nós temos tão
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poucos ventos Suestes, e esses poucos que nós te-

mos, entendo he porque hum dos limbos inferiores

da Lua casualmente tocão em mui pequeno gráo,

no dito sitio, isto he, como huma pennada ; ou por-

que ao girar em torno encontra algum empecilho.

Examinando e comparando notas pode algum As-
trónomo elucidar isto mais.

4." Faz-me grande força o observar que onde
ha ventos alizares tem a Lua a mesma apparencia

que eu tenho descripto, isto he, que a cara ou
rosto está sempre no topo. Espero que algum
Náutico responderá a este fenómeno de modo que
prove o meu systema.

5.° O Exame do meu plano deve fazer-se com
a simples vista, porque todos os óculos porque te-

nho visto só me impedião em lugar de me ajuda~

rem nas minhas observações, por quanto só mos-
trão huma innumeravel quantidade de objectos

pequenos , dos quaes nada posso deduzir.
6.° Recommendo aos Astrónomos, e Artistas

examinem em addição ás regras que acima estabe-
Jeço, a primeira apparencia e figura da Lua nova , e
os seus progressos em todo o tempo até á Lua cheia

,

por quanto eu de passagem observei huma vez
unicamente obra de metade da dita figura ou ros-
to no fim do primeiro quarto, que produzio a mes-
ma proporção de ventos, isto he, obra de metade
Orientaes, e metade Occidentaes

; portanto, quan-
to mais provas correspondentes se poderem obter,
melhor : outro sim entendo que se o tempo tam-
bém serena

, quando voltao as mesmas apparen-
cias, voltará o mesmo vento e tempo, por analogia.

E como a Lua cheia muitas vezes está encoberta
por nuvens, a noite seguinte pode também sersuf-
ficienle para julgar como os ventos, (e tenho pa-
ra mim que também o tempo) hão de ser, como
aconteceo ultimamente; que a Lua cheia peia fo-
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Ihinha era ás três horas da manhã, que era de
pois do tempo usual da observação, independente

de estar encoberta, o que me fez observalla na se-

guinte noite, no tempo do costume, e achei que
me dava quasi exactamente o mesmo, íicando ple-

namente satisfeito da sua utilidade.

Recommendo aos Astrónomos, e Artistas (co-

roo os mais aptos) melhorem e examinem o meu
systema, porque qualquer pessoa com boa vista,

pode ser suííicrente para ficar satisfeita de que sou

exacto no que tenho exposto; mas o meu princi-

pal desejo he que os ditos Senhores examinem
,

como entendo poderão por algum tempo
,
para fa-

zer folhinhas mensaes marcando os ventos, e o

tempo; por tanto o primeiro que se der a este tra-

balho receberá alguma parte daquelle beneficio,

que eu possa tirar de tão precioso descobrimento,
pois estou certo que toda a Europa subscreverá, e

não menos esta Nação, segundo seu invariável ca-

racter. (Papel publicado em Londres.)

Descripçâo da Caverna de S. Pedro, immediata a
Maestricht , tirada da Viagem á Hollanda , e á
Selgica

,
que publicou ha pouco o celebre Escri-

pior John Murray.

Depois de haver recorrido as fortificações de

Maestricht, seguimos a pintoresca margem do Mo-
sa; e depois de meia hora chegámos ao pé de hu-

ma Colina , sobre a qual está construido o novo

Furte que defende por e«te lado as immediações
da Cidade. Ainda tínhamos que atravessar hum
pequeno bosque para chegar até á entrada da Ca-
verna, quando se óffereceo á nossa vista hum tão

grande numero de viajantes
,
que estivemos para
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tornar para traz, receando que tanta gente reu-

nida nos impedisse fazer as observações que ti-

nhamos meditado. Sem embargo disto os guias nos

ruerão caminhar adiante, e accendendo os nossos

archotes nos lançamos com elles nas entranhas da

terra.

Mudámos repentinamente de temperatura, o

que, se bem nos causou alguma sensação ao prin-

cipio, não nos maravilhou, ainda que a mudança
era muito violenta, pois o termómetro deReaumur,
que fora estava a 23°, baixou a 1 1 no interior da
Caverna. JNaquellas densas trevas, cuja profunda
obscuridade apenas podia aclarar-se com as trému-
las luzes dos archotes, descobrimos huma gruta
de 52 pés de largo, e 44 de altura, De lá nos en-
caminhámos por huma vereda aberta a pique ho-

risontalmente na rocha, que tinha de altura em
partes 6 pés, e em outras 20. A' direita, e á es-

querda distinguíamos outras galerias semelhantes
sem abertura alguma dos lados. Em o fundo tene*
broso e horrível destas escavações se ouvia a voz
humana, ora ressoar como hum áspero guincho, ora
prolongar-se á maneira de hum agudo e penetran-
te assobio , segundo a desigualdade das superfícies
repercussivas.

Depois de caminharmos meia hora descobri-
mos outros caminhos compridos mais ou menos lar-

gos, e cuja abobada tinha 20 a 30 pés de eleva-
ção. Estas ruas subterrâneas abertas por mào dos
homens haverá dous mil annos, e que vão em au-
gmento cada dia, se estendem sobre hum radio de
6 léguas de longitude, e 2 de largura: suas linhas
se cortão e cruzão em tão diversas direcções que
o homem mais animoso se, atemoriza á vista deste
horroroso labyrinto, e ainda os mesmos operários
que trabalhão nestas pedreiras não poderião acer-
tar com a sahida a não ser pelo instincto dos seii9
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cães, e dos seus cavallos
; por cuja razão nos não

atrevemos a examinar tudo. A escuridade, e o
silencio que reinão naquelle subterrâneo são ião

profundos, tão intensos, que agente se julga fora

dos confins do mundo, no seio do nada, em hum
sepulcro immenso. Huma inteira nação se poderia
alojar naquellas espaçosas galerias se tivessem luz,

e mantimentos. Corre por certo que durante as

sanguinolentas guerras que assolarão os Paizes-
Baixos, forão alli refugiar-se muitas vezes os ha-

bitantes de Maestricht , e de seus arredores.

A' proporção que mais nos entranhávamos ,

hiamos fazendo observações sobre a qualidade das
paredes e abobadas das galerias : a superfície de
algumas era desigual e escabrosa, a das outras

pelo contrario lisa, e luzidia como se se houvesse
pulido com arte.

A's vezes encontrávamos cavidades, onde en-

tre a areia das pedras extrahidas pelos trabalhado-

res, se descobrião incrustações de conchas e plan-

tas, e peixes fósseis, reliquias de hum mundo anti-

go, pelas quaes se deixava ver que o mar havia

coberto em outro tempo aquelles lugares. A con-

figuração particular da maior parte daquelles ob-

jectos nos revelava também huma grande antigui-

dade, e a destruição de antigas castas de animaes,

como também de espécies antigas de conchas e

plantas. Para analysar e classificar aquella grande

multidão de testaceos , moluscos, peixes, madré-

poras, pólypos , etc. erão-nos necessários muitos

dias; e assim nos contentámos com tomar amostras

de vários objectos. O que chamou particularmente

a nossa attenção forão os restos de huma espécie

de saurio gigantesco , de que tirámos debuxo, e

segundo os diversos pedaços que delle podemos
reunir julgámos que este anfíbio deveria de ter pe-

io menos de 35 a 40 pés de comprido.
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Os guias nos fizerão deter em hum sitio cha-
modo a Fonte: era esta hum manancial ou chorro
de aguas, que, brotando do pé de huma arvora

fóssil, comprimido por dous rochedos enormes cahe
em hum grande tanque formado pela natureza em
hum banco ou camada de mica, e a cuja margem
nos sentámos. A imagem do Canos

,
que tínhamos

presente, o silencio que guardávamos, as luzes dos

archotes reflectidas pelas aguas movediças do tan-

que, davao áquella scena hum aspecto magico,
mais fácil de sentir-se que de pintar-se. As pedras

de que se compõe o interior desta caverna são de
huma arêa quartzosa de grãos pequenos unidos en-

tre si por huma substancia calcarea. Esta pedra

reduzida a pó he objecto de hum grande commer-
cio

,
pois levada á Hollanda e Alemanha se empre-

ga alii em beneficiar as terras, e em outros muitos
usos. Depois de havermos descançado hum peque-
no espaço entrámos em huma galeria, cujas pare-
des revestidas de brilhantes estalactites nos sub-
ministravão novos objectos de observação

;
porém

hum encontro fatal que tivemos nos não permittio
levar adiante nossas indagações geológicas,

Foi o caso que havendo nos entranhado algum
tanto mais, discorrendo sobre o que se apresenta-
va aos nossos olhos , descobrimos no meio da gale-
ria hum objecto, que á primeira vista nos pareceo
huma pedra que havia cahido da abobada. O nosso
conductor, que nunca havia entrado nesta galeria,
ainda que havia vinte annos que se occupava em
servir de guia a todos os viajantes, se adiantou
com intrepidez; mas apenas distinguio bem o ob-
jecto, quando rotrocedendo com espanto gritou: he
hum homem!.. Aproximámo-nos immediatamente
para o soccorrer, e nos encontrámos com hum es-

queleto, huma verdadeira múmia, conservada per-

feitamente pelo ar secco da caverna, e falta de in-

o
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sectos ; seus vestidos eslavão intactos, hum chapéo
de três bicos se via junto do Cadáver, o qual ti~

í,ha na mão direita hum rosário. A contracção dos

teus membros nos fez suppôr que este desgraçado,
havendo se perdido naquelle espantoso labyrinto,

morreo victima da fome. Pela forma do trage infe-

rimos que poderia ter acontecido sua morte pelo

meado do Século dezoito. Tornámos atraz por não
experimentarmos igual sorte; apezar da segurança
que procurava inspirar-nos o nosso conductor.

Absortos com as reflexões que nos suggeria Ião

desagradável encontro, não pensámos mais em nos-

sas dissertações scientiBcas, antes nos hiamos re-

tirando vagarosa e silenciosamente
,
quando o guia

nos despertou deste enlevo com as seguintes pala-

vras: » Vinde vós, disse sacudindo o seu archote,
ao sitio onde todos os viajantes deixão escripto o

seu nome. Neste grande catalogo de assignaturas

achareis as firmas autografas dos homens celebres

de todos os tempos, confundidas com as de outros
desconhecidos. » Com effeito reconhecemos aquel-

las Lapidas immensas, verdadeiros annaes da ca-

verna de S. Pedro, que nos subministrárão maté-
ria para novas reflexões de diversa espécie das an-

tecedentes.

Aquella multidão de inscripções, acompanha-
das de datas

,
que abrangem hum espaço de mais

de dez Séculos, aquella variedade de caracteres,

e o estranho ajuntamento de nomes pertencentes a

pessoas e épocas tão d i aferentes; a idade média
contraposta á antiga, e realçada com aquellas ma-
gicas, e respeitáveis letras S. P. Q. R.; as sen*

tenças dos Filósofos, os aflfectados versos dos Poe-

tas; as empoladas frases dos Prosadores; as mysti-

cas estrofes dos Alemães; os epigrammas picantes

ou fanfarrões dos Francezes ; em summa todas

aquellas garatujas, aquella confusa mistura de no-
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mes, e de cousas, de abstracções, e de realidades

,

ofíerecião a nossos olhos hum verdadeiro quadro da
sociedade antiga e moderna, e de seus costumes.

No meio desta confusão de nomes próprios procu-

rávamos o de Napoleão, ainda que em vão; pois

segundo nos disse o guia, huma inimiga mão o

havia riscado em J8I5.

Nós augmentámos a lista dos viajantes com os

nossos dous nomes obscuros, e nos apressámos a

sahir daquelle maravilhoso subterrâneo, onde ha-

víamos passado perto de quatro horas, enriquecidos

com huma preciosa collecção geológica.

A INGLATERRA
y
E A EUROPA.

(Artigo da Gazeta de França de J l de Março
de 1832.)

Eníremetler-se em todos os negócios fallando

sempre em neutralidade, e ameaçar a cada passo

sem justo motivo de oíiensa , tal he a Politica

actual da Inglaterra. He possível que seja este o

seu jogo, mas he também o das outras Potencias

não se deixarem embair das demonstrações que
não podem ser seguidas de outro éíTeito. Já lá vai

o tempo em que a Inglaterra fascinava os olhos

de todos os Povos, em que era a Provedora de
todos os Governos; então tinha força real, agora
tem força de perstigio ; então a idéa que se fazia

de suas leis era tão falsa, que hum Inglez que fu-

gia da sua Pátria para escapar á prisão para ma-
rujo

,
passava por hum homem livre no Continen-

te ; huma mulher Ingleza vindo fresquinha do mer-
cado , onde o seu Gentlrnan a tinha comprado

,

punha sua gravata para esconder o signal ou vinco

g 2
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do cabresto, e vinha alardear entre nós a indepen-
dência que se desfructa nos três Reinos-Unidos.

Isto se acreditou até o momento em que falhou a

escorva; mas hoje que se sabe o numero das terras

decahidas (bourgs pourris), que se contao os escu-

dos, e as bordoadas que recebe o Povo Soberano
no tempo das eleições , cessão os Povos de crer na
perfectibilidade do Governo Jnglez ; do mesmo mo-
do que os Gabinetes desdenhão dos conselhos que
lhes vem de Inglaterra, depois que João Buli os

não pode já acompanhar corn o dinheiro necessário

para os executar.

Algum dia era cómmodo aos Soberanos inimi-

gos do socego saberem que toda a vez que lhes

conviesse accender huma guerra Continental, ha-
via da outra banda do Estreito huma caixa prom-
ptinha a fornecer-lhes os meios delia. Porém Buo-
naparte estragou tudo isto: vasou a caixa, provou
a inefíicacia dos soccorros que a Inglaterra forne-

ce, e mostrou ao Continente como se deve haver
para trazer João Buli á razão. Desde essa época
he que a força real da Inglaterra tem dado lugar a

prestígios; ella ainda ameaça, mas já não ataca:

ella conta muito mais com a fraqueza dos outros,

que com os seus próprios meios de resistência Fle-

xível com as Potencias grandes, arrogante com as

pequenas, ella roga á Áustria, aflaga a Rússia,
abraça a França, maltrata a Hollanda, falta aos

Tratados com Portugal, e não podendo em parte

alguma alcançar gloria, procura achar lucro em
toda a parte. — João Buli celebra agora aquelle

que o Governo Francez acaba de alcançar-lhe , re-

nunciando as três quartas partes do direito de To-
nelada (no recente Tratado com a França). Com
razão se alegra disto

,
porque tendo este direito

sido fixado de modo que estabelecesse o equilíbrio

entre a cabotagem dos dous Paizes , o abatimento
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que a França faz á Inglaterra dá grande predomí-
nio ao seu commercio... Os Bourbons, diz João
Buli em seus Periódicos, são huns ingratos aquém
nada moveo afazerem este sacrifício; nós os tínha-

mos albergado nos dias de sua desgraça, e quando
voltarão os da prosperidade, constantemente se re-

cusarão a diminuir o direito de Tonelada. Haveria
alguma justiça nesta exprobração , se, em primeiro

lugar podesse hum Soberano de sã consciência pa-

gar á custa do seu Paiz serviços que se fizerão

particularmente á sua pessoa, e em segundo lugar,

se a Inglaterra , recebendo os Bourbons convenien-
temente da primeira vez, e ignobilmente da se-

gunda , fizesse outra cousa mais que preencher a
obrigação que Luiz XIV. lhe havia imposto quan-
do (ratou magnificamente os >seus Reis em seme-
lhantes circunstancias : são serviços estes que to-

das as Nações fazem humas ás outras, e que só a

cubica Ingleza pode censurar. — He verdade que
o grande Rei e os seus Successores se mostrarão
sempre pouco dispostos a ceder ás exigências da
Inglaterra; que, no auge da sua desgraça, Luiz XIV.
antes quiz recusar Os soccorros bem necessários
que a Inglaterra lhe oflerecia , do que expulsar de
seus Estados o Rei Inglez que nelles se refugiara;
he verdade que Luiz XVI. nenhum caso fez das
supplicas do Gabinete de S.Jaime, e deo aos An-
glo-Americanos meio de se subirahirem ao jugo
humiliante, e insupportavel que a Metrópole lhes
impunha; he verdade que Luiz XVIII teve ades-
cortezia de salvar a Grécia, que a Inglaterra que-
ria sacrificar aos interesses do seu Commercio, e
que apezar das protestações desla Potencia o mes-
mo Monarca se atreveo a subtrahir a Hespanha á
revolução que a Inglaterra alli preparara; he tam-
bém verdade que Carlos X, Rei ingrato e parco

,

como dizem os Periódicos Inglezes, não quiz nem
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reconhecer á Inglaterra esse direito de visita no
mar, que avilta o nobre Pavilhão de França, nem
reduzir esse direito de Tonelada que restabelecia o
equilíbrio entre a Marinha mercante dos dois Pai-

zes , nem renunciar em fim o fazer a conquista des-

sa Colónia d' Argel, tão temível á Inglaterra, que
para disso se vingar derrubou o Throno dos Bour-
bons. (Verdadeira causa da revolução de Julho de
1830.)

Todos estes factos são verdadeiros, e se del-

les se queixa a Inglaterra he com razão, pois que
elles tinhão por objecto a diminuição do seu com-
mercio , e o accrescentamento do da França. Se o

lutar contra a rapacidade Britannica he hum cri-

me, he incontestável que os Bourbons o coramet-»

terão sempre desde o Reinado de Luiz XIV, em
que se mostrarão todos mui zelosos de conservar a

honra da sua Coroa , e de augmentar a prosperida-

de dos seus Estados-, para que a Inglaterra nâo me-
reça desculpa quando procura impedillos de rei-

nar.

He mesmo de notar que todos os filhos de
Luiz XIV. tenr tido igual ardor em defender seus

Povos contra as emprezas da Inglaterra; o proce-

dimento que está tendo o Rei d'Hespanha he dis-

to numa nova prova: em vão o Gabinete de S.

Jaime tem feito ver a este Monarca de quanto he

capaz ; fazendo sucessivamente revoltar a maior

parte das suas Colónias, sublevando duas vezes o

seu Povo contra eJie, nem por isso elle se mostra

menos refractário aos conselhos que no momento
actual lhe pertende dar a Inglaterra ; agora que
he por Portugal que Albion tem resolvido acender

o fogo na Península , Fernando se mostra tão reso-

luto a apagar o incêndio como se de Londres, e

de Paris lhe não tivessem significado, que não se

meta com isso; elle arma. a despeito das nrohibi-
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coes que se lhe tem feito de executar o Tratada
de garantia que existe entre eJle e Portugal ; e ou*

sa emprehender para auxiliar hum paiz contigua

ao seu o mesmo que a França emprehendeo para

conservar o repouso da Bélgica, a Suissa o de
Neufchatel , a Áustria o da Itália. Este procedi-

mento de Fernando he de tal descortezia que bem
prova a presença do sangue de Luiz XIV, e o in-

teresse que a Inglaterra teria em impedir este san-

gue de reinar.

Oxalá que este exemplo que dá o Rei d'Hes-
panha seja imitado por todos os outros Governos.
São chegados os dias em que a Europa deve sacu-
dir o jugo da Inglaterra injusto; não basta que se-

jão livres os individuos , cumpre que os Povos o
sejão lambem ; que a sorte das Nações cesse de de-
pender de outro Governo além do seu

; q.ue apren-
dão a consultar só a justiça e p seu interesse em
vez do se deixarem perpetuamente influir por hum
Gabinete radicalmente reduzido á ultima extremi-
dade, e que não pode retardar a bancarrota nacio-
nal senão com a perturbação do socego do Mundo.
A Inglaterra, já safada, exhaure os outros Estados
para prolongar a sua existência; eiia absorve por to-

da a parte a substancia dos Impérios; o dinheiro
dos ricos

, o trabalho dos irifejizes , tudo lhe he
sacrificado. O commercio he a vida para os Povos
todos tem a elle o mesmo direito; o dinheiro he
o sangue da sociedade , convém que gyre com
uniformidade; quem impede o seu gyro torna-se em
inimigo conimum. Porque razão a passagem, aliás

tão funesta, de Buonaparte reanimou a^ Europa ?

Porque elle a isolou momentaneamente dessa In-
glaterra, que procura paralvsar toda a industria.
EJle mostrou a estrada da prosperidade, está co-
nhecida, cumpre seguilla: para os Povos he isto

huma necessidade, para os Governos he hum de-
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ver; humanidade, justiça, e até a segurança,
tudo impõe aos Soberanos a obrigação de o cum-
prir.

RESPOSTA

Do Padre José Agostinho de Macedo á Commissão
de Censura, quando (em 1827) o mandou con-
sultar da parte do Governo , se queria ser o Censor
do Periódico dos Pobres.

Illustrissimos Senhores. — Eu já disse aos Po-
bres

,
que querem illustrar os outros Pobres, que

eu, elles, e os outros que o são, necessitão de es-

molas, e não de luzes. He verdade que estes po-

bres Redactores, rieos de zelo pelos progressos da
Civilisação, e extirpação do Servilismo, e Absolu-
tismo, e arreigamento das Liberdades Pátrias, e

Garantias individuaes, são como os nossos Ami-
gos, aintigos Alliados, e Protectores, os Filhos da

Grã Bretanha, que, para não paralisarem a sua

industria, nem deixarem encher de ferrugem as

maquinas das suas Fabricas, dão chitas, de lindas,

mas efémeras pinturas, a tostão, e seis vinténs;

por dez réis, com profundos , e sublimes discursos,

em huma manhã só, fazem de cada Bacalhoeiro,

de cada Oapeliista. de cada Fanqueiro hum Pitt,

e hum Barão de Thugut em Politica; e de cada

bravo do Corpo do Commercio, e Atiradores hum
E|iaminondas; e não ha empunhador de covado e

vara na Ciasse de lã e seda, que com hum Perió-

dico dos Pobres na mão, se não estime, e assoalhe

em legislação mais que hum Lycurgo, e Numa
Pompflio; e eu me persuado que a estas horas os
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Códigos estão feitos em cada Loja de Breu , Ca-
bos , e Roldanas pelo largo de S. Paulo. CadaTen-
deiro doCáes do Sodré he hum Pegas á Ordenação
só com o Periódico dos Pobres. A' vista de tão co-

nhecidas vantagens, eu seria hum inimigo da Re-
generação, e do legitimo, se me esquivasse ao tra-

balho da Censura do Periódico dos Pobres; e de

caminho eu também aprenderia; porque em maté-

rias politicas, e em tarefas de Publicista sou huma
miséria: com tudo, assim mesmo miserável, sou

algum tanto amigo da verdade, e o Periódico dos

Pobres merece que se lhe diga, que mente mais do
que dá pelo amor de Deos

,
que he quasi o mesmo

que vender-se a dez réis; e ainda que a mentira
seja a alma dos Periódicos, este mente em corpo,
e alma. Não ha seis dias que nos deo o nosso Ge-
neral em Chefe das Operações , o Excellenlissimo

Senhor Conde de Villa Flor, fazendo passar as Di-
visões das três Armas dó seu Cominando, da Pro-
vincia de Traz os Montes para aparte mais septen-
trional da alta Beira, lançando pontes sobre o Dou»
to , e estabelecendo a linha do contacto com as
Brigadas, e Pelotões do General Azeredo, que nos
desfiladeiros do alto Côa observa os movimentos do
Exercito grande dos Inimigos ; accrescentando que
o mesmo Excellentissimo Senhor General, e Digno
Par, depois da passagem da Vanguarda, e Corpos
Ligeiros de observação, vinha pelo Douro abaixo
passar huns dias na Cidade do Porto, e abraçar o
seu Irmão d' Armas o Excellenlissimo Senhor Gene-
ral Stubbs , e que para isto já tinha partido de vo-
ga arrancada, e a grande distancia o Escaler da
Illustrissima Companhia do Vinho; e tudo isto, e
nestes termos quando o mesmo Excellentissimo Se-
nhor General em Chefe das Operações já estava aqui
entre nós, no seio da sua Familia, descançando,
encostado sobre os seus mesmos louros, que nunca

H
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hão de murchar! Ora, se estas descaradas menti-
ras se devem tolerar, e se este enredo em que estes

foliculario9 trazem o Povo se devem soffrer , então
eu serei o Censor do Periódico dos Pobres. He ver-

dade que eu devia acquiescer ao sentimento emit-
tido na Camará baixa dos Senhores Deputados pelo

Senhor Deputado o Senhor Bornes Carneiro — que
o Periódico dos Pobres cumpria com o preceito do
derramamento de luzes, propalando altas verdades,
e instruindo a Na<;âo toda, que por certo se com-
põe de Pobres. Todavia, eu não estou peioOracu-
Jo de tamanha, e tão grande cabeça; porque ape-

zar das intimas, geraes, e vastas communicações

,

que tem os seus Redactores com todos os Gabine-
tes da Europa, mente sempre, baralha as idéas

populares; e se se vende a dez réis, he dez réis de
mel coado, e eu não quero, nem estou para ser

cúmplice de Parvoíces. Huma Commissão inteira

pôde mais que hum homem só; estou gravemente
enfermo, occupado sempre no exame, e censura
das continuadas Relações de Livros estrangeiros,

que se introduzem neste Reino, sem interrupção,

cousa de tão attendiveis, e perigosas circunstan-

cias. Não he este hum pequeno serviço, e sem ou-

tra recompensa mais que o testemunho interior de
minha consciência, que me diz que sirvo a Pátria

com honra, com zelo, e com desinteresse.

He o que pode dizer, e informar a Vossas Se-

nhorias — José Agostinho d Macedo.
Lisboa 12 de Abril de 1827.
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Em Maio de 1830 publicou hum Periódico Inglez
a seguinte breve idea do

Império Russiano.

O Almanac Militar da Rússia affirma que os

domínios deste immenso Império se estendem por

huraa superfície de 373:174 milhas Alemãs quadra-

das, das quaes são 72:361 comprehendidas na Eu-
ropa (independentemente de 2:293 que formão o
Reino da Polónia); 276:020 são na Ásia, a que
devem ser accrescentadas as recentes acquisições

na Turquia, e 24:000 na America.
Por esta occasião se nota, que a total superfí-

cie da Europa não excede 156:000 das taes milhas.

A População Russiana diz-se que sobe a

60.000:000 de almas; a saber: 45.000:000 na Euro*
pa, huns 3.700000 na Monarquia da Polónia ; deli
a 12.000:000 na Ásia; e 50:000 na America. ~ O
Império contém 1840 Cidades eVillas, 1 2 1 slohods

ou fortalezas, e 227:400 Aldeãs e Lugares. Entre
as varias raças que a povoão ha 52 milhões de Escla-
vonios , 3 milhões de Asiáticos, 2 milhões de Tár-
taros, e 500:000 Arménios. Segundo a ultima rela-

ção feita na Secção Estatística do Ministério do
Interior em S. Petersburgo, o numero dos Judeos
Russianos que pagão tributos he de 422:140 em todo
o Império, Deste numero 5:227 estão envolvidos
em Commercio, 413:607 são Officiaes mecânicos,
logistas, etc. , esó 3:606 estão empregados em tra-

balhos d' Agricultura.

H 2
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BARÃO.

- Barão he palavra Hebraica derivada de algu-
ma destas três, Bar , Bara, e Barach. Porque
Bar, quer dizer limpo de sangue, e sem labéo al-

gum, como he razão que seja aquelle, que tem o
titulo de Barão. Orla Baronis vox videlur ah He-
brcea , Bar

,
purum , vel mundum declarante , ut

Baro sit
, qui vel ortu purus , ac mundus est , hoc

est nulla Tis Eterogeneias labe conspersus. (Vaser.
in Milhridat. Gesn). E Bara quer dizer Criar,

porqup Barão he titulo, e dignidade, criada de-

pois dos Duques, Marquezes, e Condes; e final-

mente Barach, quer dizer Escolher, porque os

Barões hão de ser pessoas escolhidas. Ou he pala»

vra Grega, derivada de Baros
,
que vai tanto co-

mo grave, solido, e de muito pezo; porque assim

na robustez do corpo, como na fortaleza do ani-

mo o Barão se hade distinguir dos mais; por onde
disse Ebrardo Bethuniense no seu Grecismo Cap. a.

A gravitate Baro ferlur ,
quod monslrat imago.

Ejus , nam Grcecé Baros id quod grave siynat.

E João de Garlandia nos seus Sinonymos

:

Bar Baronis, gravis et authenticus est vir.

E Papias, que nisto seguio a etymologia de S. ízi-

doro, Barones Grcecé dicti
,
quod sint fortes in labo-

ribus. Ou he palavra Latina derivada de Baro,
que se acha em dous lugares de Cicero , e na Sa-

tyra 5 de Pérsio verso J38. Porque Cicero lib. 5

ad Atlic. cap. II donde diz : Apud Patronem

,

et reliquos Barones te in máxima gratiâ posui

;

toma Baro por homem principal
?
como são ho-
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je os nossos Barões, e ainda que o mesmo Cíce-
ro na Epist. 26 do Livro 9 onde diz, = Me Ba-
ro te putabat qucesiturum unum ccelum esse an innu-
merabilia , tome a palavra Baro por filosofo tolo,

fátuo , e effeminado , alludindo a certa muiher
presumida de filosofa, chamada Baro, da qual faz

Suidas menção, se pode a palavra Barão derivar

de Baro neste sentido por antifrase, para expri-

mir a prudência, e discrição, que os Barõe2 hão
de ter, como também por antifrase se pode accom-
modar a Barão o Baro de Pérsio, no lugar citado

onde diz Baro regustatum digito terebrare Saiinum ;

porque segundo os interpretes deste Poeta Baro
neste lugar quer dizer Mochila de Soldado, e por
consequência, tolo, e fátuo; porque não ha maior
tolice, do que ser voluntariamente sítvo, e criado

de outro toio ; Est igitur Baro, idem ac bardas, et

vecors , commenta hum moderno Interprete de Pér-

sio; fundado em huma antiga interpretação deste

mesmo lugar, que diz: Língua Gallotum Barones
,

vel l
r
arones dicuntur servi mililum

,
qui ulique sluU

tissimi sunt , servi videlicet stultorum. E, como eu
dizia , este nome Baro , se pode apropriar por an-
tifrase aos Barões

;
porque tão fora estão de serem

baixos, e vis criados, que desde o tempo de San-
to Agostinho, erão chamados Barões os que assis-

tião ao lado do& Príncipes. Ubinam est Ccesaris cor-

pus prceclarum f Ubi apparalus deliciarum ? Ubi
mulliludo dominorum f Ubi caterva Baronum ? Ubi
acies mililum ? (August. Serm. 48 ac? Fralres in ere-

mo.) Também Barão parece palavra Alemã, deri-

vada de Bar, que quer dizer prestes, apercebido,
etc.

; porque aos que estavão prestes, e primorosos
na execução das suas Ordens davão os Príncipes
o titulo de Barão. Ou he palavra dos amigos Gal-
Jos, derivada de Ber, ou Bers

,
que queria dizer-,

Alto Senhor. Ou finalmente he palavra Espanhola r ,
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derivada de Varon, que não só quer dizer homem,
para o differençar do sexo feminino , mas também
para o distinguir dos mais homens pelo valor do
animo, ou, como quer Alciato, pela vantagem da
estatura do corpo. Varones accepi populos Hispâ-
nia? esse , sic a Flávio , cujus Mart. quoque meminit
dicíos

,
qui nt nunc Germani solehant principihus ap-

parere, et excubias j
c
acere , et verisimile est elicji so-

litos prcegrandi corpore. ( Alciatus in parergisj Ba-
rões antigamente em França erão os Grandes do
Reino, e segundo as antigas leis do mesmo Reino
havia o Barão de ter castellanias

9
ou lugares com

jurisdicção, incorporadas na Baronia. Em Alema-
nha o Barão, a que chamão Semper-Baro , não dá
juramento de fidelidade a ninguém , como v. g. o

Barão de Limburgo. Os Reis de Portugal , e Cas-
tella honravão com o titulo de Barão aquelles que
se avantajavão na guerra , concedendo-lhes o pri-

vilegio de Ricos-homens , e dando-lhes algumas ter-

ras , e fortalezas , a que chamavão Baronias. Em
Portugal foi único muitos annos o titulo de Barão
de Alvito, que EIRei D. Affbnso V. deo a João
Fernandes da Sylveira , e se conserva em seus des-

cendentes. Hoje ha muitos indivíduos condecorados
com este titulo, que se não tem recahido sempre
em pessoas nobres por ascendência, tem recahido

em pessoas que ou tem feito serviços com as ar-

mas, ou serviços pecuniários ao Estado.
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CANÇONETA OU HYMNO

Para cantar-se no tom do Hymno Real.

No campo da honra
Os Lusos famosos
Vao Louros viçosos

De novo colher.

Nós temos no Throno
Legitimo Rei

;

De Deos manda a Lei
Miguel defender.

Das Quinas sagradas

Fiuctua o Estandarte,
Nas lides de Marte
Tem grande poder.

Nós temos etc.

A Escoria perjura

D'infames traidores,

Do Porto em tremores,
Castigo vai ter.

Nós temos etc.

D. Pedro imitando
O indigno Caim,
Terá igual fim,

Pois impio quer ser.

O Bando de Harpias,
Que o segue sedento,

No Averno o cruento

Satan vai meter.

Nós temos etc.

Perdão desprezando
Remorsos os ralão,

Rebentão , estalão

,

Em fogo hão de arder.

Nós temos etc.

Taes feras que ultrajao

O Deos verdadeiro,
Em vil cativeiro

Nos vinhão prender

!

Nós temos etc.

Soldados fieis,

Vingando esta afronta,

A Palma tem pronta,
Que forão colher.

Nós temos etc.

Aos Lusos Soldados
Nenhuns se avantajão;

Os vis que os ultrajao

A morte hão de ter.

Nós temos etc. Nós temos etc.
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Conheça de novo
O Mundo assombrado,
Que hum Rei adorado
Nos sabe reger.

Nós temos no Throno
Legitimo Rei;
De Deos manda a Lei
Miguel defender.

Fim do N: Ih

I4SE0A, NA IMPRESSÃO REGIA. 1833.

Com JLicença,
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MUSEU LITERÁRIO N.° 3.

PROVA ESCRITA DE HUMA CONSPIRAÇÃO CONTRA
TODOS OS THRONOS.

(Et nunc , Reges , intelligite ! . . ,)

^e fosse necessário recordar as provas da existên-

cia de huma conspiração organisada, de ha longo

tempo, em França para excitar todos os Povos á

rebeilião, a peça que temos diante dos olhos, e

que vamos comraunicar aos nossos leitores bastaria

seguramente para convencer desta verdade os libe-

raes de boa fé
,
que são meramente cegos e incré-

dulos
;
porque não temos a pretenção de ensinar

cousa alguma a este respeito aos Clubes directores,

nem aos agentes viajadores do partido.

Este Documento veio á mão de hum Funccio-
nario publico em 1822, época em que rebentarão
conspirações em diversos pontos da França ; elle

lhe foi entregue por hum dos conspiradores , o qual
vendo p atroz objecto da associação em que aca-

bava de entrar, teve âe]\e horror, e veio revelar

tudo á Authoridade local, implorando perdão. A
lealdade deste Funccionario nos he de sobejo co-

nhecida para nos ser permittido conceber a menor
duvida sobre a authenticidade do Documento, que
delle possuimos, e que elle nos permitte publique-
mos.

A Peça de que se trata intitula-se :

Estatutos da Ordem dos Cavalleiros da Liber-
dade,
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Divide-se em cinco Capítulos do modo seguin-
te:

1.* Motivo da Instituição.

2.
a Fim que a Instituição se propõe.

3.° Organisação da Sociedade dos Cavalleiros da
Liberdade.

4." Condições para ser recebido Cavalleiro da
Liberdade.

5.
8

Formalidades que na recepção se devem ob-

servar.

Não daremos o texto do 1.* artigo; são dia-

tribes do costume contra a Aristocracia de todos os

Paizes ; representão-na como tendo arrebatado ás

classes inferiores os mais sagrados direitos , e pre-

parando-se a arrebatar-lhes o pouco que lhes resta

depois de terem enganado a boa fé do Monarca
(porque sempre tem cuidado de lisongear o Mo-
narca , a fim de o desligarem de seus esteios na-

turaes); accusão-na d'incapacidade, (^ambição, e

de cubica de todos os empregos ; accusão-na de
procurar embrutecer o Povo, tirando-lhe todos os

meios de adquirir verdadeiros conhecimentos , de
O cobrir de opprobrio, e de ignominia. Empregão»
se todas as expressões mais odiosas para exasperar

o Povo contra a Aristocracia, isto he, contra a

Nobreza ( classe que não goza em França ha lon-

go tempo privilegio algum). » Que Francez, ex-

cJamão, que homem , seja de que nação for (porque

todos elies tem os mesmos direitos,) não brama de
raiva ao referir hum projecto tão criminoso, e tão

aviltante ? ??

Por fim, vem esta invocação aos militares, e

á mocidade.
» Vós, que temos visto, de hum a outro ca-

bo do Mundo, levar o estandarte da victoria , e

derramar o vosso sangue pela igualdade dos direi-

tos, pela liberdade, e pela justiça; vós, brilhante
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mocidade, cuja instrucção se quer impedir para

melhor vos escravisarem ; e vós, homens de todas

as classes da Sociedade, cujo sentimento dos direitos

do homem ainda faz palpitar o coração, soffrereis

que esta ímpia linhagem consiga suas tramas in-

fernaes? Não, não! Vós todos vos reunireis para

defender o vosso Rei , a sua augusta familia , e essa

Carta em que todos os vossos interesses são afian-

çados , em que são conservadas todas as vossas hon-

ras, »

Eis-ahi como se enganavão as pessoas crédu-

las, que estremecerião á idéa de conspirar contra

o Rei, contra a Dynastia, e contra a Carta; e

entretanto era só contra esta Dynastia, e contra a

Carta, que os pérfidos revolucionários osconduzião,

levando-os logrados.

Passamos a transcrever o texto do resto do

Documento de que tratamos.

Fim que a Instituição se propõe.

» Os Cidadãos verdadeiramente Francezes
,

temendo as instituições barbaras da Aristocracia,

tem resolvido para as frustrar, reunirem-se para

formarem huma associação geral com o titulo de
Sociedade dos Cavalleiros da Liberdade.

» As primeiras bases desta associação são :

1/ mantermos e defendermos com todas as nossas
forças a Carta Constitucional

,
que affiança, e pro-

tege todos os nossos interesses ; 2.° ficarmos fiel-

mente addictos ao Rei e á Dynasíia; 3.° resistir-

mos, por todos os meios possíveis, aos esforços

dos que pretenderem derrubar a Carta, e a Casa
reinante.

I 2
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Organisação da Sociedade dos Cavalleiros da
Liberdade.

m Existe em Paris hum Supremo Conselho Di-
rector (I), que mantém correspondência com todos

os Departamentos.
» Ha em cada Departamento hum Conselho

de nove Membros, hum dos quaes he o Presiden-
te: este Conselho se corresponde com o Conselho
Director, e com os outros de que se vai fallar.

» Em cada districto de Sub-Prefeitura ha hum
Conselho de cinco Membros, sendo Presidente hum
delles : estes Conselhos de Districto se correspon-

dem com os dos Departamentos, e também com
os Chefes das Comarcas (Cantons), que são por el«

les escolhidos e estabelecidos.

w Haverá em cada Conselho ( Comité') hum
Thesoureiro responsável, nomeado por hum Con-
selho especial , e será encarregado de guardar os

fundos necessários para as despezas das viagens, e

das correspondências.

?? O Thesoureiro não poderá entregar somma
alguma sem ser authorisado para isso pelo Presi-

dente, o qual também consultará o Conselho.

Condições para ser recebido Cavalleiro da Liberdade.

» Todos os Cidadãos , sem distineção de ida-

de, ou jerarquia, podem ser recebidos Cavallei-

ros, com tanto que gozem de alta consideração no

que toca a suas opiniões eseu comportamento mo-
ral.

» Previne com tudo o Conselho Supremo
(Grand Comité ) que não se devem associar senão

(1) Grand Comité directeur.
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pessoas capazes de sustentar os interesses da Cau-
sa commum , tendo hum caracter enérgico, e saú-
de vigorosa. A escolha se deve fazer com preferen-

cia nas classes que vão designar-se , a saber:

1/ Mancebos instruídos, das Cidades e outras

terras; 2/ Estudantes dos Collegios , das Auias de
Direito , Medicina , e outras ;

3.° Militares a

meio soldo , e reformados ;
4.° Possuidores de bens

nacionaes; 5.° Proprietários ricos, e Negociantes,
cujos sentimentos politicos, e cuja probidade forem
perfeitamente conhecidos; 6.* pessoas que se em-
pregão nas Artes Liberaes, Advogados, Médicos,
e outros; 7.° Ofliciaes inferiores do Exercito acti-

vo, raros Officiaes huma vez que não tenhão dado
provas claras do seu modo de pensar.

» O Conselho Supremo não pode reeommendar
em demasia a prudência nesta escolha: a honra,
a probidade, a consideração, a opinião bem pro-

nunciada, a abastança, devem servir de guias em
todas as nomeações: quanto ao mais cumpre se re*-

firão á prudência, e á sagacidade das pessoas que
em cada Conselho de correspondência decidirem

da admissão.

Formalidades que se devem observar na recepção.

Todo o Cavalleiro tem direito de receber ou-
tro , e he mesmo isto hum dever a que se obriga
no momento de sua recepção.

Hum Cavalleiro só pôde receber hum único
por cada vez , e era lugar seguro , afastado total-

mente de testemunhas.
Será o recipiendario primeiramente instruído

de palavra da existência da Sociedade, e do. Hm
que esta se propõe; depois prestará o juramento,
nestes termos: » Juro ser fiel aos Estatutos da Or-
» dem dos Cavaíleiros da Liberdade; se os atrai*
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» coar, deve a morte ser o meu castigo. » Presta-

do este juramento , receberá o Cavalleiro o abraço

fraternal, e poderá, se quizer, exigir lhe mostrem
os Estatutos escritos da Ordem.

» Nota. Antes da prestação do juramento de-

ve o recipiendario obrigar-se a nunca revelar o no-

me do Cavalleiro que o recebeo. Não poderá per-

guntar quem são os Chefes da Ordem , nem os

Membros dos Conselhos (Comités) , huma vez que
o que o recebe não julgue dever-lhos dizer, e usan-
do com tudo das maiores precauções.

» Todos os Cavalleiros da Liberdade devem
amar-se, ajudar-se, e proteger-se reciprocamente,
cada hum segundo as suas faculdades, e seus re-

cursos. ?>

Tal he o acto fundamental a que se liga a
organisação desse Governo occullo , desse Supremo
Conselho Director, e dos Conselhos de correspon-

dência, que, desde 18 16, não tem cessado de tra-

balhar na obscuridade para assegurarem a vindicta

do Jacobinismo vencido pelas duas colligações Eu-
ropéas de 1814 e 1815. Tal he a associação dos

conspiradores que tem sucessivamente atacado os

Thronos de Nápoles, Piemonte, Hespanha , e Por-

tugal, eque em ultimo lugar operarão as revoluções

de França, da Bélgica, e da Polónia. Em todos

estes paizes se tem visto como os iniciados da Sei-

ta sabem defender o Rei, a Casa reinante , e manter
as instituições consagradas pelo tempo , bem como
pelas reconhecidas precisões dos diversos povos : nos

dias de Julho se vio em Paris começar a insurrei-

ção gritando viva o Reil viva a Família Real 1 vi-

va a Cartai e se vio acaballa expulsando esse

mesmo Rei e a sua Família, e abolindo a Car-
ta
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Este Documento foi enviado em tempo conve-
niente á Authoridade Superior, que também rece-

beo de outras partes informações concernentes á

existência, e trama de huma Sociedade secreta,

que tinha por objecto derrubar todas as institui-

ções em que repousa o systema politico e admi-
nistrativo da Europa. A' vista disto he de pasmar
que o Governo Francez , e todos os outros Gover-
nos não tenhão de comm um acordo empregado o

seu poder para destruir esta associação desde seu

principio; e que antes pelo contrario a tenhão dei-

xado dilatar, crescer, e tornar-se formidável a

ponto de pôr em perigo todos osThronos. As con-
sequências de tâo grande e inexplicável apathia

hoje se fazem sentir; são duras, e terríveis; hão
de provavelmente custar á Europa rios de sangue.

Terão a final os Governos e os Povos aberto
os olhos? (Precursor N.° 13. )

DOCUMENTO PARA A HISTORIA DE PORTUGAL.

As quatro Coincidências de datas. (Por D. Domingos
A. de Sousa Coutinho.

)

(Traducção de hum Folheto impresso em Paris
no anno de 1819.)

Madama — Quando tive a honra de casual-
mente contar diante de vós algumas circunstancias
notáveis da negociação entre Portugal , e França
no anno de J807, vi que ellas vos tinhão interessa-
do, pois que mui vivamente me recommendastes
que as conservasse, e perpetuasse na memoria da
minha família.

» Ha cora efTeito situações bem penosas na
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» vida, me dissestes vós, mas quando sahimos deí-

» las com a consciência de havermos cumprido com
» os nossos deveres, e particularmente quando o

y seu resultado he feliz para o Soberano, e para a

» Pátria, sente-se grande consolação em recordar

» todas as suas circunstancias, mormente aquellas

99 em que por hum modo extraordinário nos favo-

m receo a fortuna.

9^ Depois de passada a tormenta, até vem a
99 ser hum entretenimento fallar nella, e mesmo
99 sem o sabermos tiramos dahi grande confiança

» para o futuro, o que também he huma felicidade
,

99 quando temos de que nos queixar da parte dos

*j homens, ou temos que temer da incerteza dos

99 successos. 99

Convenho comvosco , Madama, esem difficul-

dade abraçaria logo vosso conselho , com a espe-

rança de ainda vos dedicar este meu trabalho, se

não fosse a impossibilidade, em que presentemen-
te estou de escrever cousa alguma, e até de mar-
car a época em que poderei achar-me com vagar

para tentar huma obra
,
que pelo menos merecesse

o titulo de hum Ensaio histórico sobre este succes-

so memorável da historia moderna.
Não podendo escrever agora senão o que con-

servo na memoria
,
porque não tenho ámão os meus

papeis, e menos ainda os documentos officiaes que
de necessidade deveria consultar, limitei-me só no
escrito, que com esta vos remetto, a referir as

quatro Coincidências de datas, de dias, e quasi

minutos, que mais admiração vos causarão.

Tal he o objecto do escrito que tenho a hon-

ra de vos o Merecer.

Paris J8 de Dezembro de 18 J 9.

Eu estava era Londres no mez de Junho de
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1807, e achava-me em hum embaraço tal como
cuido nunca tive em toda a minha vida. O desejo

desahir delle era extremo, mas as difficuldades pa-

ra sahir bem me parecião invenciveis. Eis-aqui o

facto.

A noticia da batalha de Friedland era já pu-

blica, e o resultado das negociações de paz, prin-

cipiadas em Tilsit, estava previsto, ou era pouco

duvidoso. Via bem que Napoleão, sem receios do

Norte, voltaria immediatamente para Paris, e não

tardaria em desenvolver os planos que tinha for-

mado sobre a Península.

A hora de Portugal já tinha dado, e todos a

tinhão ouvido, á excepção do Governo de S. A. R.

que tranquillamente descançava sobre a fé de hum
Tratado de neutralidade (1) que havia comprado
quatro annos antes.

O acontecimento de 1807 não estava previsto.

Eu não tinha conseguintemente instrucções algu-

mas, nem positivas nem eventuaes. E como pode-

ria mesmo esperallas ? Ainda no anno anteceden-
te (1806) o Governo Portuguez não só havia re-

geitado os socorros militares que Inglaterra queria

(1) Este Tratado foi assignado em Lisboa no mez de
. . . de 1804 por J. M. Pinto , e pelo General Lasnes.

Portugal tinha feito huma paz separada com a França
em &9 de Setembro de 1801. O Tratado foi assignado em
Madrid por C. 11. Freire, e Luciano Buonaparte. Cus-
tou 17 milhões de francos dos quaes forão cinco para Lucia-
no.

Napoleão pretendia com tudo que a guerra que a In-
glaterra lhe fazia em 1803 fosse buma continuação da pre-
cedente, e que assim Portugal se achava em estado de guer-
ra com a França. Em Lisboa julgou-se que era melhor fa-

zer o primeiro Tratado de que acima se fallou , do que de-
fender-se contra huma aggressão tão injusta , e hum ataque
tão desaforado.
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enviar-lhe em consequência do terror pânico que
cobrou Lord Lauderdale com os ameaços de Mr.
de Talleyrand (l), mas recusou também os soccorros

(1) Não era com effeito mais que hum estratagema de
Mr. de Talleyrand para assustar Mr. Fox , e obrÍ£allo a ce-

der sobre alguns pontos da negociação. Mr. de Talleyrand

declarou formalmente a Lord Lauderdale
,
que se a paz não

se fazia, o Exercito de Baiona se poria logo em marcha pa-
ra conquistar Portugal; e annunciou-lhe a divisão do Rei-
no quasi tal como no anno seguinte se regulou no Tratado
de Fontainebleau. JVlr. de Lima cuidou logo de advogar a

causa de Portugal perante Lord Lauderdale, e sobre isto lhe

fez huma Nota mui enérgica. Mr. Fox já, estava quasi a

morrer quando esta noticia chegou a Inglaterra : seus Colle-

gas assustados, em vez de cederem nos pontos da negociação,

enviarão ordens a Lord S.Vicente para que immediatamen-
te se dirigisse a Lisboa com huma divisão da Esquadra que
bloqueava Brest. Lord Rosslin também para alli partio como
Enviado Extraordinário, cm companhia do General Simcoe:
todos três devião tratar com o Governo Portuguez acerca

das medidas que convinha tomar.
Em Inglaterra suspendeo-se a sahida de dez mil homens

destinados para a Sicilia , e proposerão-me que os mandasse
immediatamente para Portugal , oque eu nãoapprovei. Mui-
to tempo se passou primeiro que Mr. de Araújo, e eu po-

dessemos convencer o Ministério Inglez de que tudo era hum
terror pânico. Quizerão com tudo tirar partido delle, ea
Missão extraordinária residente em Lisboa fez quanto pôde

para obrigar S. A. R. a tomar medidas efficazes para o fu-

turo ;
porque o modo por que Mr. de Talleyrand se tinha

explicado provava ao menos o pouco caso que elle fazia do

Tratado de neutralidade. Representou-se a S. A. R. que o

máo estado do seu Exercito , e Erário era notoriamente sa-

bido ; e rogou-se-lhe e pedio-se-lhe que aceitasse as offertas

pecuniárias illirnitadas da Grã-Bretanha para restabelecer

aquellas duas repartições. Eu mesmo fui requerido paratrans-

mittir á minha Corte as mesmas offertas; e delias, com Lord

Grenville, organisei as condições pelo modo o mais amplo,

e mais claro. Tudo se regeitou sob o pretexto de que não se

queria comprometter a neutralidade.

Esta negociação de 1806, menos importante por seus
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pecuniários illimilados que Inglaterra ihe oílerecia

para restabelecer seu Exercito e Erário, e por es-

te modo preparar-se para hum acontecimento que
parecia inevitável mais cedo ou mais tarde.

Eu via por consequência a tormenta que es-

tava a descarregar sobre S. A.R. e a minha Pátria.

Sabia que todos os homens de bem em Portugal

estavão acostumados a esperar soccorros da Ingla-

terra nos embaraços da Pátria , e estava certo que

me imputarião a falta, e Deos sabe qual nódoa,
se o Exercito Francez lá entrasse sem achar a

mais pequena resistência.

Por outro lado não me atrevia a pedir já cou*

sa alguma ao Governo Inglez , com medo de ser

desmentido pelo meu Ministério. Que podia eu fa-

zer em tal caso ? Levantava os olhos para o Ceo

;

mas dahi não baixava luz alguma que me esclare-

cesse.

Neste comenos e no estado de perplexidade ,

impossível de descrever-se, em qne me achava ha-

via algumas semanas, vierão me dar parte da visi-

ta do Coronel Humphrey , meu antigo conhecido,
e em outro tempo Cônsul e Ministro dos Estados
Unidos em Lisboa e Madrid.

Recebi-o com muito prazer: trazia-me novas
de meus parentes e conhecidos em Paris, de quem
muito tempo havia não sabia nada. Depois de mil

perguntas, e respostas sobre este assumpto, eu
perguntei ao Coronel se elle voltava logo para os

Estados Unidos, ou tinha tenção de demorar-se
algum tempo em Londres. A minha pergunta não
tinha outro fim nem motivo senão querer deter-

minar-me sobre a qualidade de civilidades que lhe

resultados que a de 1807, he mui pouco conhecida. Merecia
bem que o fosse melhor; mas as particularidades são mui
longas para entrarem em huma Nota.

K 2
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poderia fazer: em poucas palavras, eu desejava
saber se teria tempo para lhe dar hum grande jan-
tar, cousa que em Londres, em tempo de verão,
lie precizo prevenir com antecipação ; ou se me li-

mitaria a apresentar-lhe huma sociedade limitada,
tal qual podesse achar á pressa. Respondeo-me
que contava com estar em Londres algum tempo,
porque tinha curiosidade de vêr o que se passava
no Meiodia antes de partir para a America.

E que quereis vós dizer, lhe repliquei eu?
Elle respondeo-me: b» A cousa he clara. De-

>j pois da catástrofe do Norte pode-se esperar por
9i outra similhante no Occidente , em Hespanha , e

» em Portugal. ??

O dialogo era em Inglez , e eu interpretei mal
as palavras pode-se esperar, cuidando que elle di-

zia eu espero, (l) Enlão repliqtiei-lhe eu fortemen-
te, e disse-lhe

,
que tal fraze nao lhe estava bem,

porque não convinha desejar huma cousa como es-

sa. Escandecime hum pouco, e reviverão então
vivamente em mim as desconfianças que ha muito
tinha contra os Americanos.

Eu desconfiava que eMes atiçavão Napoleão
contra Portugal , a fim de lançar mão de nossa na-

vegação , bem como os Hollandezes tinhão pratica-

do em 1797 com o Directório para ver se assim re-

cobravão suas Colónias, que tinhão cabido no poder

dos Inglezes. Em consequência soltei algumas ex-

pressões duras contra os que procurão pescar nas

aguas turvas. Elle respondeo me, que fazendo-se

o parallelo das forças do Norte com as de Portu-

gal não era possível duvidar que o ultimo cahiria

mais facilmente do que o primeiro.

(1) O Coronel provalmente disse: 1 expect , ou It is to

be expectedj mas eu comprehendi mal a expressão , e inter-

pretei-a como se elle tivesse dito : I hope , ou It is to be ho-

pedfor*
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Eu repliquei; mas sua resposta foi, que seria

preciso hum milagre para que as cousas não succe-

dessem como elle as previa.

>í Pois esse milagre se fará, respondi eu: nós
» estamos em hum tempo em que as cousas sem-
» pre acontecem mui differentemente do que antes

?> se imaginava. Também a minha estada em Lon-
» dres vai para cinco annos he hum verdadeiro

» milagre, pois nunca suppuz em 1803, quando
» aqui cheguei

,
que me poderia cá demorar mais

» de três mezes. >>

Em huma palavra, o nosso dialogo passou a
ser tão vivo, e nos inflammámos tanto, que o Co-
ronel, pegando do seu chapeo e bengala sahio pe-
la porta fora sem mais cumprimento. Eu fiz o mes-
mo, e não tratei mais de civilidades , nem jantar.

Sahi de casa furioso, e sem saber o que fizesse:

Corro direito a Dorvnincj-Street , á Secretaria dos
Negócios Estrangeiros, entro em casa deMr. Harn-
inond , Sub-Secretario de Estado, o qual, pasma-
do de ver a agitação em que eu estava

,
pergun-

tou-me o que eu tinha, e que me havia aconteci-
do? Respondi-lhe : o diabo de hum Americano, etc.

etc. e contei-lhe miudamente o que acabo de refe-

rir.

E então que quereis fazer neste caso, pergun-
tou-me Mr. Hammond?

Quero mandar para a minha Corte alguma
cousa que possa adoçar o effeito dos primeiros
ameaços que S. A. R. vai receber de Napoleão,
assim que este chegar a Paris. — Mui bem : mas
que podemos nós fazer-vos neste caso, ou que po-
demos dizer-vos? — Eu quizera, ao menos, man-
dar dizer que vós tolerais que se fechem os portos,
se Napoleão se contenta com isso.— Pois está bem:
hide fallar com Mr. Canning, e dizei-lhe isso mes-
mo.
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Entro em casa de Mr. Canning; e com elle

houverão os mesmos signaes de admiração, as mes-
mas perguntas, e narração do caso.

Em fim eJle me authorisou para eu poder man-
dar dizer á minha Corte o que acabo de mencio-
nar.

J .

a
Coincidência feliz de datas.

A minha participação foi entregue a S. A. R.

no mesmo dia, ou hum dia antes de receber as

proposições (1) enviadas por Mr. (D. Lourenço)
de Lima, Embaixador de Portugal em Paris, as

quaes lhe tinhão sido communicadas verbalmente
por Mr. d'Hauterive, em virtude de huma ordem
verbal de Napoleão; e hum dia, ou dois antes que
JVlrs. de Rayneval, e de Campo- Alange enviassem

a Mr. de Araújo suas Notas ameaçadoras.
S. A. R. aterrou-se conseguintemente menos

com os ameaços que lhe fizerão ; levou muito a bem a

medida que eu havia tomado em Londres, e man»
dou-me dar os agradecimentos pelo sen Ministro

d'Estado
He evidente que esta feliz coincidência de

datas, e o resultado favorável que produzio forâo

(1) O Correio de Mr. Lima chegou a Lisboa po dia 9

ou lo de Agosto. = As Notas de Mrs. Rayneval, e Campo-
Alange, datadas em 12 de Agosto, forâo remettidas nesse

mesmo dia.-— As proposições de Napoleão erao: l.
a = que

S. A, R. tomasse logo as suas medidas para se achar em
estado de guerra com Inglaterra no 1.° de Setembro, isto

he, dentro de vinte dias: S.
a

fechasse logo seus portos aos

Inglezes : 3.
a
juntasse seus Navios de guerra comos Navios

Francezes , e Hespanhoes : 4,
ft

sequestrasse todas as proprie-

dades Inglezas; 5.
a
ordenasse a detenção de todos os vassal-

los Inglezes que se achassem em Portugal.

Em tudo isto nem sequer se fazia menção do Tratado

f
de Neutralidade assignado em 1804.
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meramente o effeito da casual, e não esperada vi-

sita do Coronal Humphrey.
As coincidências de datas, que se seguem,

procederão maÍ9 particularmente dos ventos que no
verão favorecem a passagem de Inglaterra para

Portugal : todavia ellas são ainda bem notáveis

,

como se vai ver pela influencia que tiverão era a

negociação.

2.
a
Coincidência feliz de datas.

A resposta (I) que S. A. R. deo ás proposi-

ções de Napoleão foi-me communicada com ordem
de a participar ao Gabinete de Londres, e de lhe

fazer ainda certas participações. (2)

Esla ordem chegou-me no dia 26 de Agosto;
e depois de muitas conferencias com os Ministros

Inglezes, obtive delles huma resposta em data de
3 ou 4 de Setembro. Enviesa immediatamente, e
o vento favorável a meus desejos levou-a a Lisboa
no dia 15 do dito mez ,

quasi ao mesmo tempo que

(1) A resposta de S. A. R. era hum pouco equivoca.
S. A. R. só expressamente lecusava executar as duas ulti-

mas proposições, relativas ás propriedades , e pessoas Ingle-
zas : para a execução das outras pedia tempo.

(2) As participações que eu tive ordem de fazer ao Ga-
binete de Londres, consistião em primeiro lugar, na segu-

rança formal de que nunca terião effeito o sequestro das pro-
priedades, a detenção dos Vassallos Inglezes, e a reunião
dos Navios de guerra.

Ordenava-se-me depois disto dar os agradecimentos pe-
lo consentimento de fechar os portos

;
pedir huma Esquadra

Ingleza para reforçar a Portugueza em caso de a passagem
para o Brasil ser inevitável; e fazer com que o Ministério
ínglez realizasse a idéa de huma .guerra apparente, idéa sug-
gerída

, já em outro tempo, por Mably na sua obra bem
conhecida do Direito publico. O Ministro Ínglez em Lisboa
apadrinhava muito este conselho.
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chegou a primeira réplica de Napoleão á resposta

de S. A. R. A do Governo Inglez era consoladora,

(1) porque dava esperanças de salvação, e muito
sérvio para mitigar o eííeito da que chegava de
Paris que era furiosa (2).

3.
a
Coincidência feliz de datas.

A discussão entrou a ser cada vez mais viva.

S. A. R. fiel á promessa que tinha feito ao Gabi-
nete de Londres, permittio que de Lisboa e do
Porto sahissem quatro grandes Combois carrega-

dos de todas as propriedades que os Inglezes ti-

nhão em Portugal; e a este proceder ajuntou ain-

da a espera illimitada para o pagamento dos direi-

tos de sahida. Só depois da sahida destes quatro
Combois , com todos os Vassallos Inglezes que se

quizerão retirar, foi que S. A. R. publicou o De-
creto de 22 de Outubro de 1807, (3) pelo qual se

(1) O Gabinete de Londres, apezar de tratar como qui-

mérico o projecto de huma guerra apparente, offerecia a

S. A. R.
,
para auxiliar sua passagem para o Brasil, os

mesmos soccorros que estava prompto a dar para a defeza

de Portugal ,
quando este ultimo partido se adoptasse. Pro-

mettia pois a Esquadra , e tudo o que fosse necessário para

este fim.

(2) Napoleão dizia com certa apparençia de razão, que

não podia comprehender como houvesse diíficuldade em exe-

cutar asduas ultimas proposições, quando ellas erão em pro-

veito de S. A. R.
,
pois que as propriedades , e Vassallos In-

glezes
,
que retivesse em Portugal , servirião de reféns , ou

de compensação pelas perdas do mesmo género que natural

era lhe causassem os Inglezes.

(3) Neste Decreto, que be assaz curto, S. A. R. motiva

a resolução que tomou , dizendo : — que se une a S. M. o

Imperador dos France%es e Rei de Itália , assim como a S.

M. Catholica na Causa do Continente , a fim de accelerar

a paz marítima.
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declaravão fechados os portos a todos os Navios
Inglezes

Napoleão mostrou-se furioso provavelmente por

saber do favor concedido aos Inglezes para sahirem

com suas propriedades. Declarou então á sua Cor-

te , e diante de todo o Corpo Diplomático, que a
Casa de Bragança havia cessado de reinar.

O Exercito de Baiona poz-se em marcha. O
Embaixador de Portugal partio de Paris com o

Correio, e chegou a Lisboa em 31 de Outubro,
ou no l.

a

de Novembro. EUe era portador da pro-

messa feita por .... » Que as tropas Francezas
í> não entrarião em Portugal, se S. A. R. mudasse
» de resolução, sequestrasse as propriedades In-

» glezas , etc. etc. etc. ?>

No mesmo dia , ou na véspera chegou a Lis-

boa o Capitão Vasconceílos, portador da Conven-

S. A. R. não adivinhava então seguramente o que nes-

se mesmo dia se passava em França (o infame Tratado de
FontainebleauJ, bem como Napoleão não adivinhava igual-

mente as disposições de S. A. R. em seu favor. — As pala-
vras que ficâo transcritas em Itálico forão apparentemente
empregadas para lisongear Napoleão ; mas o certo he que
ellas forão muito mal interpretadas em Inglaterra, onde to-

do o Ministério as tomou por huma declaração formal de
guerra ; ate no mesmo sentido as tomarão os Negociantes
Portuguezes residentes em Londres. Todavia o Gabinete In-
glez consentio em que se tomasse essa medida como forçada,
e assim o declarou na sua famosa Ordem do Conselho com
data de 25 de Novembro de 1807, pois que, apezar de fe-

chados os portos de Portugal a seus Navios, segurava nave-
gação livre a todos os Navios mercantes Portuguezes.

Convém declarar com tudo aqui
,
que se ignorava em

Londres no dia 25 de Novembro o que nos diat 8 e 11 do
mesmo mez se havia passado erh Lisboa. Os ventos conti-
nuarão a favorecer a causa de S. A. R., pois que accelera-
vão a passagem de Inglaterra para Portugal, e retardavão
a de Portugal para Inglaterra.

L
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cão (l) que eu tivera ordem de assignar com os
Ministros Ioglezes, e que tem a data de 22 de
Outubro. As duas Missões trabalharão ainda aqui
em sentido contrario.

4.
a
Coincidência de datas,

A Convenção que eu tinha assignado, não
quadrava com o conselho de que o Sr. D. L. de
Lima havia sido portador: todavia este conselho
prevaleceo; e em 8 de Novembro se publicou o
Decreto que ordenava o sequestro de todas as pro-
priedades Inglezas , e a detenção de todos os vas-

sallos Inglezes que se achavão em Portugal.

Bem que o effeito deste Decreto houvesse de
ser em grande parte illusorio, attento o que fica

(l) Para bem comprehender o texto são indispensáveis

algumas explicações.

Assim que os Negociantes Inglezes perceberão que os

Portos de Portugal se lhes podião fechar, insistirão com o

seu Governo, particularmente os que tinhão negócios com a

Ilha da Madeira, em que esla Ilha fosse occupada por hu-

ma guarnição Ingleza como em igual caso já o tinha sido

em 1801. Eu oppuz-me, e depois de longas altercações, que

durarão muitos dias, consentio Mr. Canning em que se de-

morasse a expedição, destinada a partir em Agosto para a

Madeira, com a condição de que S. A. R. mandaria plenos-

poderes para assignar huma Convenção acerca de todos os

pontos que se questionavâo ; taes como a occupação da Ma-
deira, os Navios de guerra Portuguezes, as propriedades In-

glezas , etc. etc. etc.

Eu recebi com effeito os plenos-poderes
,
porque o Sr.

Araújo tinha pedido que se não mandasse a Lisboa outra

Missão extraordinária, como a do anno precedente, e Mr.
Canning dizia, que não queria abandonar esta negociação a

Lord Strangford.

A Convenção foi firmada sobre duas hypotheses : l.
a Se

os Francezes não entrassem em Portugal , e ahi se conser-
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dito, com tudo isso o Ministro Inglez tirou as ar-

mas do seu Soberano de cima da porta do seu pa-

lácio, e no dia 11 retirou-se com todas as pessoas

da sua Legação para bordo da Esquadra de Sir

Sidney Srnith ,
que cruzava na Costa, e que até

então se tinha conformado com suas instrucções

de não se apresentar defronte de Lisboa. Em con-

sequência da sahida do Ministro Britannico , Sir

Sidney Srnith ordenou o bloqueio do porto de Lis-

boa ; e começarão as capturas dos Navios mercan-
tes Portuguezes, as quaes continuarão sem inter-

rupção nas quatro partes do Mundo, ainda mesmo
depois da partida de S. A. R. para o Brasil.

Com este principio de hostilidades marítimas
da parte dos ínglezes combinávamos nós em Lon-
dres as noticias que successivamente recebíamos

vasse S. A. R. com os portos fechados aos ínglezes; 2.
a

se

os Francezes se obstinassem a entrar em Portugal, e S. A.
R. se passasse ao Brasil.

Aadição.

Supprimi luima 5.
a
Coincidência de datas mui notável

,

porque me parece não be digna da qualificação de/e/n:dar-
lhe-hei o nome de singularj e mui provável he que o leitor

attento a tenha já descoberto no discurso precedente. Ella
consiste em que no mesmo dia (22 de Outubro de 1807)
cada hum dos três Gabinetes de Lisboa, Paris, e Londres
adoptou medidas decisivas para a negociação de que se tra-

ta , e todos três em sentido opposto; porque essas medidas
erão fundadas na ignorância em que cada hum se achava
acerca dos verdadeiros sentimentos dos outros no acto mesmo
em que tomava sua resolução.

S. A. R. unindo-se pelo Decreto desta data a S. M. o
Imperador dos Francezes, etc.-etc. etc.

Napoleão, mandando retirar a Embaixada Portugueza.
O Gabinete de Londres assignando comigo a Conven-

ção de que acima faltei.

L 2
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das hostilidades commettidas em França, e come-
çadas pelo sequestro dos Navios Portuguezes que
estavao nos Portos de França, e de Hollanda; a
ord^m dada á Embaixada Portugueza em Paris pa-
ra sahir da Capital, e do território do Jmperio em
tempo determinado; os rumores vagos do Tratado
de Fontainebleau ; e em fim o Monitor de J J de
Novembro que repetia a frase celebre, que a Casa
de Bragança havia cessado de reinar, etc. etc.etc.

Mas o que acabou de consternar-nos forão as no-

ticias que recebemos dos portos de Hespanha , no
Jado opposto , isto he, S.Sebastião, Bilbáo , e San-
tander, as quaes nos certificavão da marcha rápi-

da, e por assim dizer, a galope, do Exercito de
Baiona na direcção de Portugal; e de tudo quan-
to o General Junot e outros Generaes e Ofriciaes

Francezes tinhão dito em Victoria, Burgos, e Va-
Jhadolid ; o que tirava todas as duvidas de quaes
fossem suas intenções,

A perda de S. A. R.
,
posto entre dous fogos,

nos pareceo inevitável , a menos de intervir algum
milagre. E muito maior razão tinhamos para a te-

mer quando considerávamos, que S. A. R. mui lon-

ge de ver o perigo , havia desguarnecido suas fron-

teiras de tropas , e as tinha mandado para as cos-

tas do mar para se opporem a qualquer tentativa

da parte dos Inglezes ; o que em tal momento era

impossível. Eu roguei aos Ministros Inglezes me
ajudassem a tentar hum ultimo esforço, dandome
huma embarcação veleira, que podesse lançar na

Costa de Portugal hum Correio que eu estava de-

terminado a mandar com despachos, e huma Car-

ta dirigida a S. A. R. para o avisar do perigo que
o ameaçava.

He claro que estando os portos fechados para

os Navios Inglezes não era certo que deixassem

entrar logo algum com bandeira parlamentar ; e no
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caso presente a brevidade era tudo. Os Ministros
Inglezes de boamente se prestarão a quanto lhes

pedi, e com o meu Correio, que era Mr. Menil
,

fizerão também partir Mr. Silvestre, Correio do Ga-
binete Inglez. Ambos embarcarão em hum Navio
ligeiro, dirigido ao Almirante Sir SidneySmith,
com ordem de expedir immediatamente Mr Menil,

e sendo possível de o fazer entrar em Lisboa como
parlamentario. Quando isto não fosse praticável

,

Mr. Menil levava instrucções para desembarcar em
Cascaes. Mr. Menil entrou como parlamentario em
Lisboa no dia 24 de Novembro, e entregou seus

despachos ao Sr. Araújo no mesmo momento em
que S. A. R. recebia de ires pessoas difTerentes,

e principalmente do General Lecor , a noticia de
que a vanguarda do Exercito Francez já estava

em Abrantes, isto he, na distancia de vinte léguas

de Lisboa.

Convocou-se immediatamente hum Conselho
de Estado, e S. A. R. decidio-se a embarcar para
o Brasil pelos votos unanimes de todos os membros
do Conselho. Para este eífeito tomárão-se logo rá-

pidas medidas; e no dia 26 S. A. R. annunciou
por hum Decreto impresso a Regência que deixa-
va em Portugal, e as instrucções que lhe dava pa-
ra receber as tropas Francezas como amigas. No
dia 27 já S. A. R. dormio a bordo da sua Náo Al-
miranta. No dia 28 o vento foi inteiramente con-
trario, mas no dia 29 de manhã mudou, e S. A.
R. se fez á vela com a Esquadra Portugueza , e
muitos Navios mercantes que a ella se juntarão.
No dia 30 entrou em Lisboa o General Junot com
a vanguarda do seu Exercito. Todos os Soldados,
mortos de fadiga, esfarrapados, sem çapatos, e
cahindo de frio e de fome, forão recebidos pelos

habitantes de Lisboa mui humana, e amigavel-
mente em conformidade das instrucções que S. A*
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II. tinha deixado. Se os ventos (I) tivessem retar-

dado três ou quatro dias a chegada do men Cor-

reio, mui provavelmente sua hida teria sido inútil,

e neste caso he impossível adivinhar quaes serião

as condições que S. A. R. seria obrigado a rece-

ber do General Junot, quando este já estivesse ás

portas de Lisboa, particularmente se reflectirmos,

que S. A. R. por forma nenhuma queria ter guer-

(1) Tanto que S. A. R. ficou em segurança deixarão os

ventos de lhe ser favoráveis. No segundo dia de viag-em sof-

freo liuma furiosa tempestade, que dispersou toda a Esqua-
dra combinada; mas S. A. R. e toda a sua familia chega-

rão sem perigo ao Brasil.

Na Europa não forão os negócios tão felizes. Estivemos
muito tempo em Inglaterra sem saber das mudanças que ti-

nha havido depois de 11 de Novembro. Em todo este tempo
eu bebia vagarosamente todo o calis amargoso da minha
situação. O Ministério Inglez dava-se por logrado , e já não
queria ouvir nada de mim. A expedição destinada para a
Madeira, e demorada em Cork, na Irlanda, desde o mez
de Agosto, teve ordem de se fazer á ve'Ia. Debalde eu repre-

sentei e pedi que ao menos se de'sse ao General Beresford
,

que a commandava, ordem de tocar em Lisboa, ou de fal-

lar com Sir Sidney Smilh , e com Lord Strangford para in-

formar-se do que neste intervallo tinha acontecido ; em nada

fui attendido. O Ministério, bem pelo contrario, expedio

ordens para a índia para que se nos tomasse Goa, etc. , e

Macáo na China.

A Expedição deo á vela de Cork aos 8 de Dezembro
pouco mais ou menos. Se os ventos houvessem sido tão favo-

ráveis como antes, e se a sahida de S. A. R. em 29 de No-
vembro fosse sabida em Inglaterra , a expedição não teria

partido, nem eu por conseguinte teria passado por todas as

agonias que me custou a restituição daquella Ilha. Ella foi

tomada em ^6 de Dezembro de 1807, pouco mais ou menos,

já hum mez depois que S. A. R. por lá tinha passado. O
General Beresford já a esse tempo o sabia, mas suas ordens

erão tão positivas que não ousou interpretar ou suspender sua

execução, apezar de saber que S. A. R. já estava reconci-

liado com os Inglezes.
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ra com os Francezes, e que antes da chegada de
Mr. Menil receava já estar em guerra com os In-

glezes. Mas mui longe deste receio foi a seguran-

ça official que lhe levou Mr. Menil, pois era por-

tador da boa nova de que, se a Convenção de 22 de
Outubro passado fosse ratificada, e S A. R. se

passasse ao Brasil, tudo ficava esquecido, e os In-

glezes o receberião com os braços abertbs, por

qualquer modo que a elles se dirigisse. S. A. R.

,

por hum lado justamente receoso de cahir em po-

der de Junot, e por outro já mui animado com a

certeza de ser bem acolhido dos ínglezes , decidio-

se a embarcar, e felizmente a tempo.

Épocas dos principaes descobrimentos de terras

feitos pelos Européos.

AnnosdoN. de J. C,

A Islândia foi descoberta por hum Pirata da
Scandioavia chamado Naddodr em . . . 861

A Groenlândia porGuntiorn, Islandez, pelos
annos de 970

As Ilhas Canárias por Navpgantes Genovezes
e Catalães 1345

Conquistou-as João de Bethencourt de 1401 a 1405
A Ilha de Porto Santo foi descoberta por João

Gonçalves Zarco, e Tristão Vaz, Portu-
guezes 1418

A Ilha da Madeira pelos mesmos . . . .1419
Cabo-Branco, descobrio-o Nuno Tristão, Por-

tuguez em .... 1440
As Ilhas dos Açores descobrio-as Gonçalo

Velho, dito 1448
As Ilhas de Cabo Verde descobrio-as Anto-
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nio de Nola, Genovez ao serviço de Por-
tugal 1449

Guiné (a Costa) foi descoberta por João de
Santarém, e Pedro Escobar , Portuguezes 1471

O Congo, foi descoberto por Diogo Cão,
Portuguez, em 1484

O Cabo da Boa Esperança , descobrio-o Bar-
tholomeu Dias, Portuguez, em .... 1486

A Ilha de S. Salvador, 1.* terra da America
que se descobrio, por Christovão Colombo
na noite de 11 para 12 de Outubro do an-

no de 1492

As Antilhas forão descobertas por Colombo
em 1493

A Trindade
,
primeira terra do Continente da

America foi descoberta pelo mesmo Colom-
bo em .... . 1498

A índia , com parte da Costa d' Africa , e Cos-
ta de Malabar , descobrimentos feitos por
Vasco da Gama . . . « 1498

America, pelas Costas Orienlaes, descober-

ta por Ojeda , Hespanhol , acompanhado de
Américo Vespucio, Italiano, que teve a glo-

ria de dar o nome a esta nova parte do

Mundo 1499

Brasil, descoberto por Pedro Alvares Cabral,

Portuguez, indo para a índia, successor

de Vasco da Gama 1500

Terra-Nova ( Ilha da America do Norte) des-

coberta por Corle Real, Portuguez em . 1500

Rio das Amazonas, por Vicente Pinçon . . 1500

Ilha de Santa Helena, por João da Nova, Por-

tuguez . 1502

Ilha de Ceylão (e outras), por D. Lourenço
cPAlmeida , Portuguez 1506

Ilha de Madagáscar, ou de S. Lourenço, por

Tristão da Cunha, Portuguez .... 1506
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Sumatra (ou Çamatra como escreve João de

Barros), por Diogo Lopes de Siqueira,

Portuguez . . 1508

Malaca, idem .1508
Ilhas de Sonda, Banda etc.

,
por António

d'Abreu, Portuguez . 1511

ilhas Molucas (ou de Maluco), pelo dito, e

Francisco Serrão, Portuguez 1511

A Flórida, por Ponce de Leão, Hespanhol . 1512

O Mar do Sul, por Nunes Balboa .... 1513

O Peru, por Peres de la Rua, Hespanhol
(conquistado por Pizarro em 1524) . . .1515

A China, por Fernando Peres de Andrade,
Portuguez 1517

O México, por Fernando Cortez (que o con-

quistou em 1519), Hespanhol 1518

A Terra do Fogo, por Fernando de Maga-
lhães, Portuguez 1520

O Estreito de Magalhães, pelo mesmo . . 1520

As Ilhas dos Ladrões, pelo mesmo .... 1521

As Ilhas FUippinas, pelo mesmo .... 1521

A America Septentrional (o Continente, por-

que já eslava a Ilha de Terra Nova, que
faz delia parte, descoberta pelo Portuguez
Corfte Real), por João Veraguai . 1523 e 1524

IlhaBermuda, por João Bermudez, Hespanhol 1527
A Nova Guiné, por André Vidaneta, Hes-

panhol . 1528
Costas vizinhas de Acapulco, por ordem de

Cortez 1534
OCanadá, por Jacob Cartier, Francez 1534e 1535

A Califórnia, por Cortez 1535
O Chili, por Diogo de Almagro. . 1536 e 1537
A Acadia, descobrio-a Roberval, Francez, e

se estabeleceo em Ilha Real por. . . . 1541
Camboja, descobrio-a António de Faria, e

Fernão Mendes Pinto, Portuguezes . . 1541

M
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Ilhas de Lequios, os mesmos 1541
Hainão, ou Ainão, os mesmos 1541
Japão, forão descobertas estas. Ilhas pelos Por-

tugueses Diogo Zeimoto, eChristovão Bo-
telho, do Jado do Poente, e do lado do Orien-
te Fernão Mendes Pinto foi ler a Bungo . 1542

O Mississipi, descobrio-o Alvarado, Hepanhol 1543
A Nova Zembla , foi descoberta por Wil-
loughby, Inglez 1553

O Mar Branco, por Chancellor, Inglez . . 1553
O Estreito de Vaigatz, por Estevão Bor-

rough , Inglez 1556
Ilhas de Salomão, por Mendanha, Hespa-

nhol 1567
Estreito de Forbisher, por Martin Forbisher,

Inglez ......... 1576

(Â Viagem de Drake, Inglez, foi em 1579,
oq 15ao.)

Estreito de Davis, por João Davis, Inglez . 1587
Costas do Chili , no Mar do Sul , por Pedro

Sarmiento , Hespanhol 1589
Ilhas Maluinas, ou Falkland, por Hawkins,

Inglez 1594
Ilhas Marquesas de Mendèça , e a de Santa
Cruz, por Mendanha, Hespanhol . . . ÍI95

Spitzberg, por Barentz . 1596

As Terras do Espirito Santo de Queiroz, ou
Cycladas de Bougainviile , ou Novas He-
bridas de Cook , forão descobertas em . 1606

A Bahia deChesapeak, por João Smith v In*

glez ............. 1607

Quebee foi fundada por João Champlain em 1608

Espreito de Hudson
,
por Henrique Hudson

,

Inglez 16*0

Bahia deBaífin, pelo Capitão deste appellido' 1616

Cabo Horn
,
por Jacob Lemaire .... 1616

Terra de Van-Diemen
,
por Abel Tasman» . 1642
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Nova Zelanda, pelo mesmo J642
Ilha dos Amigos, pelo mesmo 1643

Ilhas dos Estados ao Norte do Japão porUries 1643

Nova Bretanha
,
por Dampier . . . .

• 1700

Estreito deBehring, pelo Capitão deste nome 1728

A Ilha de Taiti, ou Otaiti
,
por Wallis. . . 1767

O Arquipélago dos Navegantes, por Bou-
gainville 1768

1768
1772
1774
1778

Arquipélago da Lniziana
,
pelo mesmo

Terra de Kerguelen , ou de Desolação

Nova Caledónia, por Cook ....
Ilhas de Sandevich, pelo mesmo . .

Ilhas de Corn wallis, Byam-Martin , eMelvil
le, pelo Capitão Parry ....... 1819

(Algumas das datas aqui adoptadas são contro-

versas , mas são com pouca differença.)

Da Critica Literária , e do abuso que se costuma
fazer delia.

A Critica, segundo aqui a consideramos, he
a analyse filosófica das producções do engenho hu-
mano, e o juizo que se forma deilas em virtude

deste exame. Por esta simples definição se pode vir

no conhecimento da grande instrucção e tino que se

necessita para criticar com o devido acerto.— Tra-
la-se de Historia? O Critico não poderá apreciar

devidamente os Historiadores , nem discernir o me-
recimento respectivo delles, se não conhecer bem
os costumes dos povos, suas leis, seu governo, in-

dustria, commercio, povoação, força, riqueza;
em summa quanto conduz a dar-nos huma idéa

cabal do estado das nações, da sua prosperidade,
ou decadência.

m 2
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Se a Critica tem de recahir em obras de Elo-

quência, para exerceila com acertado juizo he pre-

ciso ter hum conhecimento profundo daArteOrato-
ria, da diíTerença dos estilos, é seu caracter particular,

como também da propriedade, e mais requisitos que
caraeterisão a boa linguagem. A esles conheci-

mentos indispensáveis se deve ajuntar huma exa-

cta Lógica para distinguir os raciocínios débeis,

ou falsos, dos sólidos e verdadeiros ; huma sã Mo-
ral para apreciar os sentimentos de que se acha
animado o Orador, e que procura inspirar; e hum
tacto fino para se penetrar das diversas impressões
que a eloquência produz

, já excitando affectos de
ternura e compaixão, já elevando o animo com
pensamentos nobres, e sublimes. Ousará huma al-

ma fria, armada com as pueris regras de huma
árida Rhetorica

,
qualificar devidamente aquellas

grandiosas Orações em que Demosthenes troveja-

va contra Filippe, Cicero contra Verres , e Bos-
suet contra o néscio orgulho da humana grande-
za?

Se da Eloquência passamos á Poesia
,

que
campo tao vasto e ameno se offerece á sagacidade
do Critico! Desde o singelo Apólogo até o subli-

me quadro da^Epopéa
,
que variedade de géneros

,

de formas, de novas creações ! A natureza toda se

nos apresenta com os seus mais pomposos ornatos*

Quantos conhecimentos reunidos ! Que esforços

tão prodigiosos da arte ! Quando appareceo Ião

sublime a Divindade como na Poesia dosHebreos,
tão exaltado o Heroísmo como nos Poemas de Ho-
mero , Virgílio, e Tasso? A Tragedia e a Come-
dia , apresentando-nos o lastimoso quadro das pai-

xões humanas, nos ensinão a conhecer seus exrra*

vios; a Poesia didáctica nos dá também utilíssimas

lições, e a Lyrica ennobrece o animo com eleva-r

dos pensamentos. Em fim não ha género algum
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que tratado com a devida dignidade, e encaminha-

do a seu próprio fim, não mereça as investigações,

e os applausos de huma critica judiciosa.

Esta he a que dá a conhecer o merecimento

,

a que di*tingue o verdadeiro do falso, o ouropel

do oiro; a que se não deixa deslumbrar com figu-

ras exageradas, com frases sonoras, mas vazias de

sentido, com declamações de forçados aflfeclos que

não sahem do coração , nem vão a elle directamen-

te. Mas quantos são os que possuem este grande

talento, esta feliz disposição, e o cabedal de co-

nhecimentos indispensáveis para criticar comjuizo

e fundamento? Mui poucos; cumpre dizello: em
lugar de críticos não vemos de ordinário senão pe-

dantes

O celebre Poeta ínglez Pope, no seu excellen*

te Poema didáctico, intitulado Ensaio sobre a crú
tica , fustiga com graça esses charlatães literários

que tudo mordem e censurão, chamando-lhes Seres

imperfeitos, indefiníveis, e comparando-os com o

enxame de insectos que se encontrão ainda meios
formados nas margens do Nilo (1). Incapazes de
produzir obra alguma digna da attenção publica,

querem distinguir-se fazendo a guerra ao mereci-

mento dos outros; e como a sua paixão dominante
he a inveja, não ha que esperar nem boa fé, nem
decoro, nem dignidade em suas censuras. Hum
café, huma frívola assembléa são commurnmente
os respeitáveis tribunaes, onde se pronuncião suas

decisões literárias , sem conhecimento de causa.

Alli se não examinão imparcialmente as obras,
nem se trata de dissimular os defeitos em compa-
ração das perfeições. Sentenceião em geral; por-

que para analysar se necessita critério, filosofia
j

(1) Ensaio sobre a Critica, v. 39 a 43.
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e sólida instrucção, de que elles carecem. Con-
demna-se a obra censurada, dizendo que he absur-

da, detestável, e as vezes alcança também ao po-

bre A uthor oanáthema, tratando-se de ignorantão
;

e o Zoilo satisfeito da algazarra pedanlesca que
por elle se tem movido, diz comsigo o que dizia a

mosca do fabulista Esopo montada no carro : que
poeira levanto I

Porém a palestra principal , onde a caterva

dos Zoilos exerce sua autboridade censória he o

theatro. Alli compra o direito de dar palmas de

louvor, ou repartir pateadas; alli he onde apupa
á sua vontade até aos mais esclarecidos engenhos.

Pobre A uthor que não soube grangear d'antemão

a graça destes distribuidores de louvores e vitupé-

rios ! Huraa tremenda crise o está ameaçando em
quanto dura a representação : e ainda suppondo
que o merecimento superior da sua obra arranque
hum applauso geral, apezar dos invejosos, o espera

logo fora do theatro hum diluvio de impertinentes

criticas , e talvez de grosseiras personalidades.

Este he o ultimo gráo de envilecimento a que
costuma descer o ralhador invejoso quando não
consegue obscurecer a gloria de hum Author dis-

tincto. Com opprobrio das Letras temos visto em
todos os tempos, e ainda nas nações mais cultas,

detractores abjectos, que tem accommettido o ho-

mem de merecimento com estas armas prohibidas

:

tão certo he que a inveja, ou o espirito de partido,

cegão o homem, e o fazem ser injusto, e dester-

rão do seu coração os sentimentos nobres. Pelo

contrario hum Critico judicioso, moderado, cir-

cunspecto, que examina as obras de boa fé, e re-

commenda o merecimento delias, ao passo que in-

dica conezmente seus defeitos para instrucção dos

outros, se faz credor da estimação de todos os ho-

mens sensatos, e seu trabalho redunda em benefi-
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cio publico. Esta foi a vereda que trilharão os bons
Críticos da antiguidade, o profundo Longino, o
grave Quintilliano, o atilado Dionísio de Halicar-

naso, o cuito Horácio, cujas pizadas seguirão ou-

tros Críticos modernos que seria prolixo enumerar,

e a quem deve imitar aquelle que quizer merecer
hum Juffar honroso na Republica das Leiras.

(M. G.J

No dia 30 de Junho de 1828 em que ElRei Nosso

Senhor accêitou a Coroa
,
que de difeito

lítè competia.

SONETOS.

Sobe o Príncipe Áffonso ao Throrio Augusto,
Que eterno deve ser na Lusa Terra;
Os Mouros vence em sanguinosa guerra

,

E ao Reino outorga o Código mais justo:

Os bons encheo de gloria , os máos de susto

O Quinto Affonso, que no peito encerra

O Marcial Valor, que a Africa aterra,

oeu braço erguendo valido e robusto:

Abre Manoel as Portas do Oriente;
Então melhora das Nações a sorte,

No Mundo espalha luz resplandecente :

Magnânimo Miguel, mais sábio e forte,

Sobe ao Throno, e faz mais; que a Lusa Gente
D'hum só golpe arrancou das mãos da Morte.
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Aos Ceos pedido, pelos Ceos foi dado
O Grande Rei do Povo Lusitano

;

Já sentado no Throno soberano,

O Povo seu defende, e he delle amado.

Mostrou-se contra elle o Inferno armado

,

( Refalsada calumnia, astuto engano!)
Victima foi de hum Fado deshumano;
Mas tudo vence; que he dehumDeos guardado.

i

Oh grão prodígio í arcano portentoso!

Outro maior na dilatada Historia

O Mundo nunca vio, nem mais glorioso!,..

Cobre-se o Grande Rei d'eterna gloria :

O Povo com tal Rei sobe ditoso,

E o Rei co'o Povo, ao Templo da Memoria.

JV. B. Na l.
a
Nota ao Art. das quatro Coinci-

dências de datas, onde diz Tratado de.... 1804,
— leia-se Convenção de 19 de Março de 1804.

Fim do N: III.

LISBOA, NA IMPRESSÃO REGIA. 1833,

Çom Licença.
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MUSEU LITERÁRIO N.° 4.

Extracto das Memorias de hum homem acanhado.

ItJLeu pai era hum fazendeiro pouco aflbrfunado,

e com pouca educação. Ainda eu estava no berço

quando falleceo minha mãi , e tendo ficado filho

único, resolveo meu pai dar-me o que se lastimava

não haver recebido, isto he huraa brilhante educa-

ção. Mandou-me para a escola, donde passei á

Universidade. Eu era tímido e acanhado; a meza-
da que meu pai me dava , muito módica, tudo con-

tribuía para que me fosse mais difficil o desfazer-

me do meu natural acanhamento, causa de todo»

os meus infortúnios, e que muito receio conservar

para sempre.
Sou alto, porém magro, soffrivel de rosto,

mas tao susceptível de confusão, que ao mais leve

motivo que me dêm para me perturbar, logo me
sobe o sangue ás faces, e então me pareço bastante

com huma rosa aberta.

A intima convicção de tão infeliz timidez me
obrigou a evitar a Sociedade ; todos os dias se me
tornava mais aprazível a vida do Collegio ,. espe-

cialmente pela refl-xão de que as maneiras rústicas

de meu pai erão pouro próprias para mudar as mi-

nhas, ,e dar-lhes polimento. Kstava pois resolvido

a seguir a vida da Universidade, quando dois im-
previstos acontecimentos vierào dar aos meus ne-
gócios hum aspecto completamente diverso. Fallo

da morte de meu pai, e da volta de hum tio, que
havia longo tempo se achava estabelecido na índia.

Este tio, de que meu pai raras vezes me ti-

N
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ilha fallado, havia muito que estava no esqueci-

mento, e até mesmo se julgava que houvesse fal-

leeido ,
quando chegou a Inglaterra nutria semana

demaziado tarde para fechar os olhos a seu irmão.

Pouco lhe doêo essa perda; ausente delle havia
mais de trinta annos, unicamente se tinha occupa-
do em amontoar o brilhante cabedal que trouxera

eomsigo, e no qual fundava a esperança de iliimi-

tada felicidade.

Em quanto assim arranjava planos de grande-
za e de prazer, quer por lhe haver a mudança de
clima alterado a saúde, quer por lha terem dete-

riorado as fadigas da viagem , morreo depois de
curta doença, que lhe arrebatou os sonhos da sua
felicidade, e me constituio único herdeiro de seus
immensos bens. Eisme aqui na idade de vinte e

einco annos senhor das minhas acções e de trinta

mil libras esterlinas, douto em Grego, e em La-
tim, versado nas JVlathematicas , mas tão acanha-
do, tão hospede nas artes agradáveis, que fazem
parle da educação de hum homem de bem, que or-

dinariamente me designão com a denominação de

íuleirão.

Comprei ultimamente huma quinta no campo,
as suas immediações tem muitos vizinhos da moda:
se se attender ao meu nascimento e á rusticidade

das minhas maneiras, será diffici! imaginar o em-
penho com que procurão a minha sociedade, espe-

cialmente os que tem filhas para casar.

Tenho recebido os mais enérgicos convites

,

e apezar de ter vehemente desejo de os acceitar,

sempre os tenho rejeitado sob pretexto de que
ainda me não achava bem estabelecido na minha
nova habitação. He verdade que muitas vezes me
punha a caminho para lhes agradecer as suas multi-

plicadas visitas, mas chegando á porta me faltava

i> animo, e tornava para traz deferindo a visita
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para o dia seguinte. No entanto bem resolvido a
vencer a minha timidez , acceitei hum convite pa-

ra jantar em casa de hum dos meus vizinhos , a
franqueza de cujas maneiras não permittia que eu
duvidasse de receber delle cordial acolhimento.

Air. Thomaz Friendley(he o seu nome), he hum
Baronefe, que mora na distancia de duas milhai

da minha casa, e cujas terras confinantes com as

minhas, lhe rendem por anno duas mil libras es-

terlinas. A sua família consta de sua es-po^a , de
sua irmã, de dois filhos, e três filhas, vivendo to-

dos na mais perfeita união debaixo da paternal

vigilância de JVJr. Friendley. Convencido de que o
meu porte era desengraçado , e acanhadas as mi-
nhas maneiras havia algum tempo que eu tinha to-

mado lições de hum mestre amimado que ensinava
homens adultos a dançar. No principio achei gran-
des dificuldades na sua arte, mas em breve as

venci pelos u eus conhecimentos em Mathematica,
qur» n.e f<»rà.» de prodigiosa utilidade, ensinando-
me o equilíbrio da minha pessoa, e a justa com-
b nação do centro <!** gravidade com as cinco pos-
tura*. Tendo pois apr* mlido a andar sem escorre-
gar , e a fazer hum comprimento por princípios,
aventurei iii^ la trez dias a acceiíar o convi e do
Bamnete, tendo eu plena confiança nos meus no-
vos talentos, e persuadido de que me dariào bas-
tanie intrepidez para encarar as Senhoras. Mas
quanto h*> \ã a theoria quando nao he ajudada pe-
ja praiba! Aproximando-me á casa ouvi biiJpa si-

neta; julguei ser a do jantar. ?? I)ar-&e-ha o caso
que eu os tenha desarranjado pela minha demo*
?a ? » disse eu assustado; pouco íaltou para que
eu não voltasse para traz. No entanto entrei , e
me introduzirão na Bibliolheca, onde a família se
achava junta. Reuni toda a minha coragem , e di*

tigi a Madama Friendley o com pfimento que ha-

n 2
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via ultimamente aprendido. Infelizmente pondo
atraz o meu pé esquerdo na terceira postura, pizei

o artelho gotoso do pobre Mr. Thornaz
,
que me se-

guia para me nomear cada humaporsua vez as pes-

soas da sua família. Será diííícil fazer idéa da per-

turbação que este incidente me causou
, só podem

conhecer a minha perplexidade os homens de cara-

cter tímido, e creio que o seu numero he bem pe-

queno. A urbanidade do Baronete gradualmente
dissipou o meu dissabor; fiquei admirado de ver

quanta força lhe dava para occultar a dor que sen-

tia, e conservar toda a apparencia de satisfação.

A jovialidade da sua esposa, e a amável loquaci-

dade das suas Meninas, fizerão com que eu insen-

sivelmente sahisse da reserva onde me havia en-
trincheirado. Introduzi algumas palavras na con-

versação, cheguei finalmente a propor novos assum-
ptos A bibliotheca estava cheia de livros elegan-

temente encadernados; entendi á vista disto que
Mr. Friendky não era homem destituído de conhe-
cimentos literários , e animei-me a dar-lhe o meu
parecer sobre varias edições dos Clássicos Gregos.

Coincidimos na mesma opinião. A edição de

Xenofonte he que me levou a tratar deste assum-

pto, ftra de dezeseis volumes (cousa que eu nunca
tinha visto); reparava neiía havia bastante tempo,
pois muito me dasafiava a curiosidade. Levanlei-

ine só a examinar; o Baronete adivinhou a minha
intenção, e supponho que para me evilar o traba-

lho, quiz elle mesmo tirar o Xenofonte. O movimen-
to que elle fez accelerou o meu, e lançando mão
do 1.° volume, puchei por elle com força. Mas ah !

em vez de livros huma taboa que pela forma que
lhe havião dado, e pelo ornato dourado que a co-

bria perfeitamente representava dezeseis volumes,

me segue a mão, cahe sobre huma meza próxima
,

e quebra hum tinteiro que encontrou na queda.
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Ena vão me assegurou Mr. Friendley que isso não
era nada; eu via a tinta correr sobre hum tapete

de Turquia, e sem saber o que fazia tratei de a

atalhar cora o meu lenço. Hum criado que veio

annunciar o jantar fez diversão á minha perplexi-

dade, atravessando huma longa serie de quartos

que conduziao á salla de jantar, tive tempo de co-

brar alento, e pozerão-me á meza entre Madama
Friendley, e sua filha mais velha. Desde a queda
do Xenofonte de páo me havia ficado o rosto em
braza. O sangue começava a refrescar-se quando
hum imprevisto acontecimento me precipitou em
novas anciãs. Por inadvertência havia posto dema-
siado perto da borda da meza o prato de sopa que
me havião apresentado, e abaixando-me para Ma-
deraoiselle Dina

,
que admirava com complacência

as rendas dos folhos da minha camiz.a , entorno so-

bre miro o prato, e o que elle continha. Apezar
do meu guardanapo, fiquei todo inundado; os meus
calções de seda preta apenas oflerecêrão leve obstá-

culo ao caldo ainda quente; durante vários minu-
tos julguei as pernas mettidas dentro de huma cal-

deira fervendo. Lembrei-me a tempo da coragem
com que Mr. Friendley havia disfarçado o seu tor-

mento quando lhe pizei o pé; resolvi imitallo, sof-

fri em silencio e com traquillidade apparente aquel-
le contratempo para mim mais cruel do que o mal
suffocado riso dos criados.

Não contarei todas as parvoíces qqe fiz na
primeira coberta; as garrafas que fiz cahir, os mo-
lhos que espalhei, o meu dedo ferido em trinchar

huma ave. Passemos depressa á segunda coberta,
onde me aguardavão novos desastres. Huma das
Meninas pedio me que lhe cortasse hum bocado de
pombo, que me ficava próximo; tinha então na
ponta do garfo hum pedaço de podim ; na minha
pressa meão o podim na boca sem me lembrar que
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eslava quente; não me foi possível dissimular o meu
tormento; os olhos parecia me 6altavão fora: todos

laslimavão a minha infelicidade, e cada hum se

lembrava de hum remédio differente; hum propu-
nha azeite, outro agua, a final convierâo em que
o vinho era melhor para apagar o fogo. Trazem-me
do aparador hum copo de vinho, que bebi com
avidez.... Mas como direi eu o fim desta lastimo-

sa aventura? Quer fosse por se haver enganado o
criado, quer que este houvesse resolvido fazer-me
enlouquecer, era hum copo de aguardente que o
traidor me apresentou. Jncbou-me a garganta, a

lingua se me encheo debulhas; baio nas faces com
as mãos e o licor me rebentou pelo nariz e alravez

dos dedos. Em vão Mr. Friendley reprehendeo os

seus criados; em vão sua esposa ralhou com suas

filhas; ainda não estava cheia a medida da minha
vergonha, e da sua alegria. Na perturbação em
que eu estava, sem saber o que fazia, Impei o
rosto com o maldito lenço da queda do Xenofonte ,

e em menos de hum instante fiquei todo mascarra-

do de tinta. O mesmo Baronete não se pode con-

ter ; tomou parte com sua mulher na geral risota;

desesperado ergui-me ila meza , sahi precipitada*

meme dalli , e fugi para casa em hum esiado de

magoa que não t«-ria cansado o penetrante sentimento

do crime. Assim sem me haver afastado da vereda

da razão soffro o tormenta de huma alma que et>tá

penando. As minhas pernas ficarão quasi cozidas,

a minha lingua, e aboca assadas, e trago na frente

o signa! de Caim. Tudo isto não he nada em com-
paração do eterno ludibrio que hei de soflfrer todas

as vezes que se contar esta aventura.

( Le Furei de Londres.)
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PARA A HISTORIA DE PORTUGAL.

Dos Ministérios do Marquez de Pombal , Sebastião

José' de Carvalho e Mello, desde que foi nomeado
• Ministro em Londres, ate seus primeiros trabalhos

como Ministro oVEstado. ( Tirado de seus Ms.)

\_J bom conceito em que a probidade, e honra de

Sebastião José de Carvalho e Mello se achavâo até

o anno de 1738, em que foi pela primeira vez em-

pregado em Ministérios públicos, não se podia

provar por modo mais authentico, do que o he o

respeitável Testemunho do Senhor Rei D. João V.

de feliz recordação.

Quando aquelle Monarca se achava nos empe*
nhos de indagar as causas por que o Commercio,
que os Estrangeiros fazião neste Reino, era activo,

e opulento, sendo o dos seus Vassallos passivo, e

miserável^ de fazer cessar a desigualdade com que
os Portuguezes erao tratados na Corte de Lon-
dres como os particulares da Plebe delia

?
ao mes-

mo tempo que os Inglezes estavão gozando em
Portugal de tantos, e tão amplos Privilégios; de
pôr termo ás desagradáveis avarias, que os Capi-

tães de Mar e Guerra dos Navios Britannicos esta-

vão frequentemente commettendo nos Portos deste

Reino; e de promover outros negócios de Estado
da maior importância, cujas noções não serião pró-

prias deste lugar; quando, digo, aquelle Grande
Monarca se achava com tão grandes empenhos na
Corte de Londres, fez ao mesmo Ministro a honra
de o mandar a ella para os negociar, attestando

authenticamente a probidade que o tinha habilita-

do para a sua Real confiança, pelas Cartas Creden-



104 Museu Literário.

ciaes escritas a EIRei Britannico, no mez de Ou-
tubro do mesmo anno de 1738.

A decência com que o mesmo Ministro se

portou naquella Corte, lhe fez ganhar de tal sorte

desde os princípios do seu Ministério a acceilação,

e o credito delia, que por Carta de Ofricio de 20

de Novembro de 1739 lhe participou o Duque de
Newcasile, Secretario de Estado de EIRei Britan-

nico. haver elle ordenado: Que os Portuguezes fos-

sem absolutos de todos os encargos Públicos, e de
todas as extorsões, que com tanta indecencia, e

prejuízo esta vão padecendo.

Por outra Carta deOfíício que lhe dirigio, na

dafa de 16 de Janeiro de 1740, o mesmo Duque
Secretario de Estado sobre as Representação de

não menos de dezenove insultos dos Officiaes dos

.Navios de guerra Britannicos , íormàlisadas porella

as Conferencias que havia lido com o diio Minis-

tro; declarou em nome de EIRei seu Amo formal-

mente: — » Que todos os Pàssallos de Inglaterra
,

» que commettertm violência nos Domínios de Por-

» tugal ,
podem, e devem ser prezas . processados, e

n castigados pelos Governad(tres , e Magistrados dos

99 lugares, onde se comrnelterem as mesmas violen-

» cias; Que isto se entenderia , ainda quando aos

» mesmos Vas*allos de Inglaterra os insultassem

n nos Domínios de Portugal os seus declarados ini-

99 migos ,
quaes eião ( então.) os Flespanhoes : E

n que o mesmo se praticaria sem alguma excepção,

99 contra os Ofticiaes dos Navios de Guerra Ingle-

99 zes , por não gozarem ao dito respeito de algum

99 Privilegio para se eximirem. »

Em forma que desde o tempo daquellas Con-

ferencias, e da dita declaração, que delias se se-

guio, cessarão nesta Corte, e Reino as ditas inde-

cenciaSa
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A toda a Europa he manifesta a suinma difi-

culdade, que os Ministros Públicos acharão sem-
pre na Constituição de Inglaterra para se lhes re-

pararem as offensas feitas ás suas immunidades
,

que naquelle Paiz são de pouca observância: con-

servou porém o mesmo Ministro de Portugal de
tal sorle o decoro, e a estimação do caracter, que
o dito Monarca, seu saudosíssimo Amo, lhe tinha

confiado, que, succedendo penhorarem os Coiie-

ctores da Paroquia de Santa Catharina o seu Me-
dico Jacob de Castro Sarmento, obteve de El Rei

Britannico, que o Procurador da sua Coroa fosse

pessoalmente á casa da residência do mesmo Me-
dico ajustar com eíie a reparação que se devia fa-

zer pela dita Pinhora; reparação, que foi a mais
completa que nunca se tinha visto naqueiia Corte
em casos semelhantes.:

Porque consistio: Primo: Em se ajuntarem na
mesma Paroquia de Santa Catharina as pessoas

mais notáveis delia, e em fazerem lançar aí li hum
solem ne acto de annulJação da dita Pinhora, e de
protestação de respeito á Corte, e á Pessoa do Mi-
nistro queixoso: Secundo: Em mandarem fazer ao
sobredito Medico, a sua própria casa, as mais de-

corosas escusas da desattenção que se lhe tinha

feito, restituindo-Ihe ao mesmo tempo o dinheiro

em que o tinhão collectado: Terlio : Em o partici-

par assim ao mesmo Ministro o Duque de Newcas-
tle por Carta de Ofíicio escrita em 20 de Março
de 1743, para que determinasse aos mesmos Depu-
tados o dia, e hora em que devião vir á sua casa
fazer-lhe as escusas: Quarto: Em ir com eífeito á

mesma casa do ciilo Ministro, na hora que elle as-

sinou, huma Deputação das pessoas notáveis da
Paroquia conduzidas em dois coches , e em apre-

sentarem efectivamente ao duo Ministro no dia 25

daquelle mez de Março o solemnissimo e decoro*

o
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sissimo Acto, que Linhão passado no dia preceden-
te para esle eflèito.

O que se conclue pelos factos acima referidos,

era pois o estado em que a probidade, e a estima*

ção do dito Ministro se achavtfo no ailo conceito

dos Gabinetes, e das Cortes de Lisboa , e de Lon-
dres

,
quando, no tempo em que na segunda delias

tratava de cumprir com a execução das suas Ins-

trucções, respectivas assim ao Commercio reciproca

entre as duas Cortes, como a outros Negócios Po-
líticos de grande importância, que seria impróprio,

e desnecessário referir neste lugar, foi ordenado
ao mesmo Ministro passasse immediatamente á
Alemanha.

Segundo Ministério na Corte de Vienna
d' Áustria.

Havião-se precisado os seus bons Officios no
meio da acrimoniosa, e sensível discórdia, que tinha
alterado a boa intelligencia entre os Ministros do
Summo Pontífice Benediclo XíV, e da Rainha de
Hungria, e Bohemia, quando o dito Ministro leve

a honra de ser instruído com as Ordens do mesmo
Senhor Rei D. João V. para ir negociar, que aquella

queixosa Princeza acceitasse a mediação do dito

Senhor, com o fim de pacificarem por ella as refe-

ridas dissensões, que de dia em dia se tinhão feito

mais vivas , e animosas pela diametral opposição

entre o Cardeal Valenti , Secretario de Estado, e

O Conde Welfeld, Grã Chanceller da Corte da mes-
ma Rainha, por cujo expediente corrião todos os

negócios Estrangeiros.

Com esta delicada, e árdua commissão entrou

pois o dito Ministro em 7 de Julho de 1745 na
Corte de Vienna d'Austria sem Caracter algum
determinado, E foi isto a hum tempo, no qual ea-



NlMERO IV. J07

tre aquella Corte e a de Roma estava para se de-
clarar hum rompimento publico.

Não obstante porém a escabrosidade de tao

inhabeis termos, o comportamento, e a probidade

do mesmo Ministro lhe íorào estabelecendo a mes-
ma estimação, e não só suspenderão o dito rompi-

mento, mas forao dispondo, e modificando aquella

áspera Negociação em forma que veio a produzir

ò desejado efíeito.

Porque havendo conseguido conciliar a mutua
confiança do Papa, e da já então Imperatriz Rai-

nha, obteve as faculdades de negociar pela sua mão,
sem outro caracter que o de hum Jíomem de bem
Particular, que conhecia, e zelava o importantís-

simo interesse da união do Pai com rn um Espiri-

tual, centro da União Christã, com huma Filha tão

distincta, e devota da Sé Apostólica, como aquella

Religiosíssima Princeza: de formal isar, assignar, e
sellar com o sinete das suas Armas dentro na Se-
cretaria particular do seu Gabinete, fundado no
pleno poder, de que nunca até aquella hora havia
feito o menor uso , o memorável Tratado de 12 dg
Março de J747 : de conciliar nelle os delicados

pontos do decoro, e interesse daquellas duas gran-
des Cortes, em tal forma que ambas se derão por
muito satisfeitas, mandando em prova disto ao di-

to Ministro as suas respectivas Cartas reversaes
do recebimento, e acceitação do referido Trata-
do: de haver tido o dito Senhor Rei D. João V. a

gloria de ver efíectivameníe desempenhada a sua
Real mediação, e de haver recebido por huma par-

te os agradecimentos, que o Chanceller da Corte,
Ou Secreiario de Estado, o Conde Welfeld, signi-

ficou na Carta que escreveo ao dito Ministro, já
então Plenipotenciário, na data de 7 de Maio de
J7 47 ; e pela outra 'parte Úehatét recebido do Papa
os mesmos respectivos agradecimentos, que forao,

O 2
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e são ainda bem notórios a todos os Aulicos me-
dianamente instruídos nos Negócios do Gabinete
desta Corte, que conservao as Memorias do que
passou naquelle t^m}>>0.

No mesmo tempo em que se passava o que 6e

acaba de referir acima com as dissensões com a

Cúria de Roma a respeito da Imperatriz Rainha,
ardia outro fogo da discórdia agitada entre o mes-
mo Santo Padre Benedicto XI V , e o imperador
Francisco I. sobre a negativa dos Breves de Eligi-

bilidade para a multiplicação dos Benefícios, e

Bispados na pessoa do Arcebispo Eleitor de Mo-
guncia , Grã Chanceller do Império.

Não obstante haver o mesmo Ministro repre-

sentado ao dito Monarca seu saudosíssimo Amo:
Que as discórdias entre o Sacerdócio e o Império,
ou a conciliação das Constituições Apostólicas cora

as Capitulações Imperiaes se fazião muito árduas e
perigosas para o dito Senhor interessar nellas a sua
Real mediação; havendo occorrido outros contrá-
rios motivos, que se não participarão ao dito Mi-
nistro, se lhe expedirão novas Ordens para entrar

(como necessariamente entrou) nas diligencias com
que conseguio, que o Imperador, e os Ministros

do Gabinete o acceitassem por Ministro mediador
daquella dissensão.

E isto com o successo de se agradarem tam-
bém tanto da ingenuidade

,
probidade , e zelo

Christão, que tinha sempre achado aquella Corte
nos comportamentos do dito Ministro, que chega-
rão a declarar brusca e decisivamente ao Cardeal
Serbeloni (então Núncio naquella Corte) que não
lhe darião ouvidos, nem admittirião proposições de

acommodamento
,
que não fossem dirigidas pelos

Oíficios de mediação de EIRei de Portugal, nos

quaes somente achavão lisura, e verdade; bastan-

do para assim confirmar o feliz successo daquella
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árdua Negociação, a honra da Carta de agradeci-

mento, que o mesmo Arcebispo FJeihr de Mo*
guncia escreveo ao dito Ministro em 10 de Junho

do anno de 1748, depois de haver recebido nas da-

tas de 20 de Abril, e de 25 de Maio do mesmo
anno os Breves de Eligibilidade ,

que havião dado

motivo á antecedente discórdia.

Aquella grande confiança que a mesma Impe*

ratriz Rainha havia posto nos Ofticios do dito Se-

nhor Rei D. João V, e na honra, e probidade

com que os via tratar na sua Corte, fez com que
logo que lhe chegou a noticia de haver fallecido

em 9 de Julho de 1746 o Senhor Rei Catholico D.

Filippe V, havendo mandado immediatamente pas-

sar a esta Corte o Conde Rosemberg em qualidade

de seu Ministro Plenipotenciário , com objecto de

que o dito Senhor Rei, seu Tio, fosse Mediador
da sua pacificação com o Senhor Rei Catholico D.

Fernando VI , a fim de que a guerra, que então

devorava a Europa, viesse a cessar por hum Con-
gresso tido nesta Corte de Lisboa; e tendo visto

que o seu dito Plenipotenciário insistia porfiosa-

mente em não pôr nos Officios do dito Senhor Rei
D. João V. toda aquella illimitada confiança-, que
se lhe havia ordenado nas suas instrucções; não só*

mandou entregar ao dito Ministro de Portugal as

copias das sobreditas instrucções , mas também
ao mesmo tempo lhe fez communicar tudo o que
havia de mais particular a respeito de todas as ou-

tras Negociações, que então fazia tratar nas outras

Cortes da Europa, para que o mesmo Ministro de
Portugal tratasse com hum pleno conhecimento de
causa aquelle importantíssimo negocio, como reci-

proco Ministro de ambas as Cortes de Lisboa, e
de Vienna d' Áustria. (*)

(-*) Consta das Cartas de Officio escritas em 26 de Ju-
lho , e %i de Agosto de 1747 pelo Conde de IFcIfdd.
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Havendo esta negociação transpirado nas duas
Cortes de Lisboa, e de Vienna d'Auslria, achou
na primeira delias opposições tão fortes

,
que lhe

não permittirão dar hum só passo até que o Con-
gresso

,
que se devia ter nesta de Lisboa, veio

a ser transportado para a Cidade de Aquisgran,
aonde se fez a Paz do anno de 1749, como se ajus-

tou entre as principaes Potencias Belligerantes

sem a intervenção de alguns Mediadores.
Os grandes trabalhos de espirito , e as muitas

vigílias nocturnas, que forão indispensáveis para
remover os naturaes estorvos , com que o dito Mi-
nistro achou muitas vezes cortados os caminhos

,

que felizmente conseguio franquear com o zelo dó
serviço, e da gloria de seu Augusto Amo, até ul-

timar as duas Negociações acima substanciadas
,

opprimrrão o mesmo Ministro em hum clima tão

diverso do de Portugal (sua benigna Pátria) como
o de Alemanha. Com todas as referidas causas foi

depois do Inverno de 1748 reduzido ao deplorave)

estado1 desande em que o insigne Professor da Me-
dicina Vansuiten ,

de accordo com outros primeiros

Doutores da sua Profissão assentarão te que na de-

» cadencia em que o dito Ministro se achava era

?S impossível que podesse resistir a outro Inverno,

ti entre os frios , neves, e gelos da Imperial Cidade
A de Vienna. n

Havendo supplicado e obtido com aquelles jus-

tíssimos motivos a faculdade Regia para se recolher

a este Reino, recebendo-a quando já tinha elegido

a sua sepultura na Igreja dos Religiosos Trinita-

rios Descalços, junto á de seu Antecessor o Conde
de Tarouca, e partindo daquella Cidade com asna
família no dia três de Setembro do referido anno de

1749, entrou nesta de Lisboa na manhã, para to-

do o Portugal feliz, do 1.° de Dezembro próximo

seguinte, Anniversario da Acclamaçao do Senhor
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Rei D. João IV, vindo carregado de honras, que
o imperador, e a Imperatriz Rainha lhe accumu-
lárão nas duas Carias Recredenciaes da sua despe-

dida.

Terceiro Ministério na Corte de Lisboa.

Depois de haver reduzido a ordem algumas

dependências da sua casa, que os annos que este-

ve ausente delia, tinhão posto em hum preciso, e
natural atrazo, quando se achava com o seu fato

quasi entrouxado pafa ir roborar a sua saúde, e

dar a seus filhos (então crianças) a melhor educa-

ção que podesse , sem ser interrompido, no retiro

da Villa do Pombal; se sentio por huma parte com
o coração roto de dôr pela perda de seu Augustis-

simo, e Benificentissimo Amo no dia 31 de Julho
do próximo seguinte anno de 1750 ; e se vio pela

outra parte tão inesperada como benignamente hon-
rado pelo Senhor Rei D. José, que Deos havia
chamado para Digníssimo Successor de hum tão

Grande Pai , nomeando-o para Secretario de Esta-
do da Repartição dos Negócios Estrangeiros, e da
Guerra.

Logo que beijou a Mão pela primeira vez ao
novo Augustissimo Amo, que o Geo lhe tinha da-
do, protestando hurniiissimamente aos seus Reaes
Pés apouca sufíiciencia que em si reconhecia para
cumprir com as delicadas obrigações de hum tão
grande Cargo , ouvio em resposta da Real Boca do
dito Monarca estas formaes palavras : » Que tinha

» hum pleno conhecimento da applicação que elle

99 nomeado havia feito aos úteis Estudos daArithe-
99 metica Politica, e da Economia de Estado; que
99 estas em todas as Cortes da Europa estavão des-
» de o principio do presente século estabelecendo
» as normas da Navegação, e do Coramercio inte-
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rior , e externo, e regendo hum e outro sobre
princípios Geométricos , e como taes sólidos, e

infalliveis por sua natureza ; e que tivesse enten-
dido que não obstante o diverso exercício que
lhe havia destinado, o havia de encarregar de
muitos outros negócios de diversa natureza , os

quaes os oito annos da sensibilissima enfermi-

dade de seu saudosíssimo Pai tinhão suspensos
com grave prejuízo do seu Real Serviço, e do
bem commum dos seus Vassailos. »

Resposta que o dito Monarca fez desde logo,

e foi fazendo cada dia mais effectiva com as suas

Reaes , e successivas Ordens daquelle mesmo an-

no e dos seguintes, respectivas aos muitos e gra-

víssimos Negócios, de que se apontarão neste E;)i-

tome somente alguns exemplos, porque para se

narrarem todos, como forão ordenados e tratados,

seria necessário escrever a sua extensíssima Histo-

ria
,
que nao sendo do presente assumpto deve fi-

car reservada a outra melhor peuna.

A menos- bem consultada, e obrepticia , esnb*
repticia mudança que no anno de 1735 transfor-

mou o Direito Legal, e Real dos Quintos das Mi-
nas Geraes na Coliecta pessoal chamada Capita-

ção , he a todos notório que nas mesmas Minas
causou os grandes estragos, e moveo os universaes

clamores, que sendo nos primeiros annos artificio-

samente desviados do Throno, só chegarão a el!e

como na verdade passarão depois do infausto dia 10

de Maio de 1742 em que o Senhor Rei D- João V.

foi (cora tanta magoa dos seus fieis Vassailos)

ferido com o funesto golpe da parlizia, que ulti-

mamente o veio a privar da sua Preciosíssima Vi-

da no dia 31 de Julho de 1750.

Desde os primeiros dias do seu supremo Go-

verno mandou pois o Senhor Rei D.José entregar

ao novo Secretario d'Estado dos Negócios Estrar>
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geiros pelo Confidente Oftícial Estevão Pinto cie

IVJoraes todos os papeis concernentes ao referido

Negocio, cora a Ordem de ir relatar na Real Pre-

sença o conteúdo nelles com o^eu parecer sobre

meios, e modos de fazer cessar tantos,, e tão pe-

netrantes clamores.

Provava-se pelos referidos papeis demonstra-

tivamente; Que a Capitação linha reduzido aquel-

Jas Minas ao ultimo estrago: Que havia extingui-

do nellas o Cabedal, e o Credito: Que no anno
de 1748 para 1749 se tinhao diminuído nellas quin-

ze mil Negros de serviço, duzentas e tantas lojas

de commercio, cento e tantas tendas de trafego

meudo: E que todos aquelles Mineiros, que po-

diao alcançar seiscentos mil reis para os gastos das

suas jornadas, e transportes, vinhao apressada-

mente desertando em ranchos para o Keino.

Relatou o dito Ministro a seu Augusto Amo
com a fidelidade, e honra que devia, o que na
verdade passava aos ditos respeitos , com o seu pa-
recer pelo que pertencia ao remédio daquelie gran-
de mal, que levava apoz de si com a extincção
do ouro não menos que a ruina de todo o Estado
do Brasil. Requereo o mesmo novo Secretario de
Estado que Sua Magestade ouvisse sobre o referi-

do Negocio mais alguns Ministros do seu Conselho
e Desembargo, que julgasse mais dignos da sua
maior confiança. E de tudo resultou a decisão e
promulgação da providente Lei de 3 de Dezembro
do mesmo anno de 1750 que restituiu nas Minas
Geraes os lavores daquelie precioso metal, e aos
Habitantes delias a tranquilidade em que ficarão

desde que conhecerão os benefícios da referida

Lei.

Hum dos dois géneros capitães, que susten-
tão o Commercio, e a Navegação do mesmo Es-
lado he o do Tabaco, que nos oito annos da en-

p
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feriu idade do dito Senhor Rei D. João V. se havia

accumulado nos Armazéns da Alfandega desta Ci-
dade com os exlraordinarios empates, que o dito

Senhor Rei D. José. achou pendentes nasConsultas
em (jue a Junta da Administração do referido gé-
nero representava ; « Que era preciso queimar-se
n o referido tabaco para se recolher o que se es-

» perava : E que a queima delle era barata pelo

» preço de quatro mil cruzados, tt

Mandou o dito Senhor entregar ao mesmo Mi-
nistro pelo referido Official Confidente as Consul-
tas, e papeis concernentes a este grande Negocio,
com a outra Ordem de ir relatar na Real Presen-
ça com o seu parecer.

Havendo tomado o mesmo Ministro todas as

informações que julgou necessárias, achou, que
naquellas fogueiras de quatro mil cruzados havião
de arder muitos milhões de Cabedal, que por hu-
ma parte fizesse quebrar hum grande numero de
Negociantes da Praça de Lisboa, por outra parte
desplantasse a importante Villa da Caxoeira, e as

Lavoiras delia, e pela outra parte, fazendo aquel-

le grande vazio na massa commum do Reino, pri-

var-se a Fazenda Real dos seus Direitos.

Propoz com a mesma fidelidade todo o referi-

do, com o parecer que lhe fora ordenado, na Real
Presença do dito Monarca ; o qual em consequên-
cia de tudo Resolveo, e fez promulgar o Regimen-
to de J 6 de Janeiro de 1751

,
que anda impresso:

E os eífeiíos delle fora o : Sahir pela Barra de Lis-

boa para os Paizes Estrangeiros todo o Tabaco
que eslava empatado; respirar a Praça de Lisboa
da oppressão em que se achava ; vigorar-se a mes-
ma Praça com os milhões respectivos ás fazendas

do referido género; entrarem por direitos de sabi-

da delle nos Cofres da Fazenda Real os numero-
sos contos de reis. que na Secretaria da Junta se
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achao bem manifestados; e correr o Commercio do
mesmo género desde aquelle (empo em diante com
a regularidade

,
que tem sido notória, e que pode

permittir hum Ramo de Commercio atravessado

por tantos, e tâo poderosos concorrentes.

O mesmo succedia com o mesmo motivo a

respeito do empate do outro segundo género ca-

pital, o do assucar. Estavão cheios delle no anuo
de 1750 todos os Armazéns da Alfandega, todas

as Cavalharices , e Lojas do Palácio de Corte

Real, todos os tilheiros de madeira que (com ses-

senta mil cruzados de despeza da Fazenda de Sua
Magestade)se tinhão levantado no Terreiro do Pa-

ro. E não havia já onde se podesse reparar das

injurias do tempo o assucar da Frota de Pernam-
buco, que estava chegando.

Ordenou semelhantemente o dito Monarca ao
referido Ministro, que visse os papeis respectivos

a hum tao nocivo empate; que os levasse ao Ga-
binete Régio com o seu parecer; e que o ajudasse

e servisse na resolução do remédio que era preci-

so applicar se a hum mal que tinha arruinado as

Praças de Lisboa, Bahia, e Pernambuco.
Havendo cumprido igualmente o mesmo Mi-

nistro com estas Reaes Ordens, e havendo toma-
do o dito Monarca sobre o cumprimento delias a

6ua Real Resolução, mandou publicar poucos dias

depois o seu providenle Decreto de 27 de Janeiro
da<]uelle mesmo anno de 1751 : sendo as úteis con-
sequências delle as mesmas que se haviao seguido
do Alvará do dia 16 daqueJIe mez; porque lodo o
assucar que até alli estava empaxando os sobredi-
tos Armazéns, sahio pela Barra desta Cidade para
os Estrangeiros, deixando nás rnaos dos Portugue-
sas os outros muitos milhões respectivos ao Capi-
tal do seu grande valor. ( Daqui em diante he mais
conhecida a historia deste Ministério.)

p 2
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Noticias sobre a Reforma da Universidade feita

pelo Senhor Rei D. José I.

CARTAS REGIAS AO MARÔUEZ DE POMBAL.

Honrado Marquez , Tenente Rei , e Meu mui-
to prezado Amigo. Faço saber a essa Universidade
que, como Protector que sou delia , Sou servido re*

formalla, e por isso em Meu Nome fareis tudo, Con-
cedendo-vos lodos os Privilégios que sao concedi-

dos aos Vice-Reis, e ainda aquelles que Eu reser-

vo para Mim. A mesma Universidade o tenha as-

sim entendido, e vos preste todas as honras que
vos são devidas, pois sois do Meu Real Agrado,
e Protecção. Palácio de Nossa Senhora da Ajuda
a 13 de Agosto de 1772. = REI.

POR ELREL
Para o Honrado Marquez de Pombal do Seu Con-

selho de Estado, e Seu Lugar Tenente na Fun-
dação da Universidade de Coimbra.

Honrado Marquez de Pombal, Amigo, Eu
EIRei vos Envio muito saudar como aquelle que
Prezo. Havendo-Me sido presente por Consulta da
Junta da Providencia Literária de 28 de Agosto do
anno próximo passado, e peio Compendio Histórico

da Universidade de Coimbra, a total ruina em que
se aohavão as Letras na mesma Universidade por

efifeilo da destruição dos bons, e louváveis Estatutos

antigos, e da cavilosa e sinistra L< gislação com
que depois dejles forão regulados os Estatutos pú-

blicos da mpsma Universidade: Houve por bem
Ordenar á sobredita Junta que, proseguindo as suas

Sessões, passasse a formar (na conformidade da re-



Numero IV. J]7

ferida Consulta, e do Compendio que com ella su-

bio) huma nova, e depurada Legislação, a qual

não só arrancasse, e extirpasse as raizes de tantos

defeitos, vicios, e maquinações de ignorância arti-

ficial, quantas erão as que na antiga Legislação

se continhão, mas lambem que por meio das re-

gras, e methodos úteis, e luminosos segurasse pa-

ra sempre, e perpetuasse na mesma Universidade

em estado florescente as Artes, e as Sciencias : ao

que tendo dado inteiro cumprimento a mesma Jun-

ta, pondo na Minha Real Presença os novos Esta-

tutos para os Cursos das Faculdades Theologica,

e Jurídica, e para os das Sciencias Naturaes, e

Filosóficas : Fui Servido pela Carta de Roboração
da mesma data desta dar-lhes authoridade e força

de Lei, Mandando que fossem publicados na mes-
ma Universidade de Coimbra, para que nella , e
em todas as partes a que pertencer, fossem dados
á sua inteira, e devida execução: E porque na pra-

tica do estabelecimento dos mesmos Estatutos, e
no mais concernente ás regulações, e boa ordem
da mesma Universidade, poderiâo occorrer alguns
incidentes, que não deverião esperar pelas deci-

sões dos recursos dirigidos á Minha Real Pessoa,
sem demoras prejudiciaes ao prompto estabeleci-

mento, que requer a urgência de huma tão útil,

e necessária Fundação: Confiando no zelo, présti-

mo, e fidelidade com que vos empregais no Meu
Real Serviço, dirigindo debaixo das Minhas Reaes
Ordens o trabalho da Junta da Providencia Lite-

rária, animando-o com infatigável desvelo, eguian-
do-o com os vossos claros conhecimentos , e com a
vossa experimentada prudência; E tendo Eu por
certo qn^ nus casos occorrentes dareis todas as

providencias <jue necessárias forem para os ditos

importantíssimos fins, removendo todos, e quaes-
quer iuipedimeiítOij

x
que de algum iwjdo possão
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embaraçar, ou retardar a prompta , e indispensável

execução das Minhas ditas Ordens, e das mais em
rjue vos tenho verbalmente declarado as Minhas
Reaes Intenções ao dito respeito: Hei por bem
Òrdenar-vos (como por esta vos Ordeno) que pas-

sando logo á sobredita Universidade façais nella

restituir, e restabelecer as Artes, e as Sciencias

contra as ruinas em que se achão sepultadas, fa-

zendo publicar os novos Estatutos, removendo to-

dos os impedimentos, e incidentes que occorrerem
contra a prompta e fiel execução delles : A estes

fins usareis, não só de lodosos poderes, que forao

concedidos ao vosso quinto Avô Ballhazar de Fa-

ria, primeiro Reformador da dita Universidade,
pelo Alvará de sua Commissao expedido em II de
Outubro de 1555, quê sérvio de norma aos outros

Reformadores, e Visitadores, que depois forão

mandados á mesma Universidade pelos Senhores
Reis Meus Predecessores , mas lambem de todos

os mais poderes, que os ditos Senhores Reis cos-

t limão reservar para si, delegando-vos os que para

os ditos fins Me pertencem como Protector da mes-
ma Universidade, é como Rei, e Senhor Soberano,

e concedendo- vos (como concedo sem reserva) to-

dos aqueiles que considerardes necessários, segun-

do a occorrencia dos casos, assim era beneficio do

dito estabelecimento, como a respeito do governo

literário e económico na mesma Universidade , e

em todas as suas partes, obrando em tudo como
Meu Lugar-Tenente, com jurisdicção privativa,

exclusiva, e illimitada para todos os sobreditos ef-

feitos. E Mando ao Reitor, Lentes, Deputados,

Conselheiros, Offieiaes, e mais Pessoas da Univer-

sidade , e a quaesquer a quem o conhecimento

desta pertencer, a todos em geral, e a cada hum
em particular, que cumprão e guardem o que por

vós lhe for ordenado aos ditos respeitos, sem du-
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vida alguma; porque Eu assim o Quero, Me praz

e he Minha vontade na fundação da nova Univer-

sidade, que estabeleço, derogando como j í TVnho
derogado na sobredita Carla de Uobora<;ão, Unlo

o que até agora se poderia considerar em contra-

rio. E para constar a lodo o tempo, Ordeno que

esta se registe na sobredita Universidade no lugar

a que tocar entre os Livros que de novo se devera

estabelecer para nelles se registar esta e as mais

Resoluções que Eu daqui em diante lhe mandar

expedir. Escrita no Palácio de Nossa Senhora da

Ajuda em 28 de Agosto de 1772. = Rubrica de

Sua Magestade.= Para o Honrado Marquez = Cum-
pra-se, e registe-se. Coimbra 23 de Setembro de

J772. Marquez Visitador.

Noticia do que se praticou em Coimbra por esta

occasião.

Em 22 de Setembro entrou o Marquez de
Pombal na Cidade de Coimbra, pelas cinco horas

da. tarde, e foi nella recebido na forma seguinte:

Armárão-se as ruas. Os Auxiliares se forma-

rão no Campo de Santa Clara. Duzentos e cincoen-

ta Infantes de Almeida, que alli se achavão, se

formarão defronte do Palácio do Bispo, para onde
foi o dito Marquez. Os Ministros, Mestres, e Ca-
valleiros que tinhão carruagem o forão esperar ao
caminho. Apenas chegou a Santa Clara, deo-se

signal, e no mesmo instante começarão a repicar

os sinos todos da Cidade. Os Auxiliares (hoje Mi-
lícias) lhe derão três descargas. Precedia-lhe a Jus-

tiça da Terra a cavallo , logo hum Piquete de vin-

te cavallos, depois o Conseavador, logo o Reitor,

e depois deste o Marquez na sua Berlinda a qua-
tro, e immediata a sua Guarda; por ultimo todos

aquelles que o forâo receber. No seu Palácio esta-
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vão todos os Dostores , Cónegos, Nobreza, etc.

Apenas elle chegou forão recebello ao pateo , e o

trouxerão até á entrada da segunda sala, onde el-

le parou , e recebeo o cortejo dos que o quizerão
comprimentar.

Passada hum a hora chegou a Marqueza acom-
panhada do Conde de S. Paio, e forão todos, e o

mesmo Marquez recebella ao pateo. Na mesma
noite se illuminou toda a Cidade : os Estudantes
Brasileiros fizerão na frente de S. João do Bispo
humas excellentes luminárias de perspectiva, em
cujo remate pintarão a imagem da Sciencia cahin-

do, e huma mão sahindo de numa nuvem que a

sustinha pelo braço. Em quanto ardião as luminá-

rias fizerão também os sobreditos hum excellente

concerto, para cujo fim mandarão vir do Porto os

melhores instrumentos: este applauso durou ainda

as duas noites seguintes.

Em o dia 23 forão todos comprimentar a Sua
Excellencia

,
que fallou aos Lentes, e mandou aos

mais huma satisfação de não caber no possível

fallar a lodos. De tarde sahirão despachados para

os Collegios dos Militares Francisco Pires, Antó-
nio Ribeiro dos Santos, Manoel Pacheco de Re-
sende, e Ricardo Raimundo Nogueira.

No dia 24 de manhã forão todos os Becas ao

Collegio de S. Pedro, e S. Paulo, donde sahirão

todos em acto de Collegio, e forão beijar a mão
ao Marquez: Elle os recebeo com estas palavras:

» Ora graças a Deos, que já vejo estes Collegios

>? cheios dos meus escolhidos. >?

No dia 26 forão os Doutores juntar-se á Uni-

versidade, donde sahirão em Préstito, com insígnias

a buscar o Marquez ao Paço do Bispo, donde vol-

tarão para a mesma Universidade, onde se leo a

Carta Regia. Estava fora da Sala a Cadeira da

Universidade, e em seu lugar se poz hum Docel
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ile Veludo encarnado, com huma Cadeira debaixo,

e esta sobre hum taburno de ires deg-ráos acima
das escadas que sobem para os Doutoraes. Estava

formada huma Esquadra de infantaria no pateo da
Universidade: os Doutores, e Estudantes se acha-

vão juntos no mesmo, e com o seu Reitor o forão

buscarem Préstito, levando os Doutores as suas

Insígnias. Veio o Marquez depois delles , vestido

de Corte, no meio de outra Esquadra de Infanta-

ria, e atraz a sua Guarda, e adiante os Músicos
tocando. Entrou na sala , e assentando-se debaixo

do Docel , e assentados os Doutores nos seos

lugares, se leo a Carta Regia; depois cobrindo-se

com o seu chapéo de plumas, mandou logo cobrir

todo o Corpo Académico, e nesse acto se cobrirão

juntamente os Condes da Ponte, e S. Paio, que
estavão sentados nos Doutoraes, entre o Reitor,

e o Vice-Reitor. Feita peio Reitor a falia ao Mar*
quez em nome da Universidade se levantarão to-

dos , e o levarão em Préstito para a Capella , onde
foi recebido debaixo do Pallio, em cujas varas pe-

garão os Lentes velhos. Cantou-se o Te Deum,
e acabado, o forão levar ao seu Palácio da mesma
sorte. A sala da Universidade se cobrio toda de
damasco, e igualmente as ruas por onde passou:
houve luminárias nessa noite, e serenata. Do Pa-
ço voltou tudo a acompanhar o Reitor, solemni-
sando tudo isto as Trompas, Oboés, e Fagotes
do Porto, que forão chamados sem saberem para
que.

No dia 28 fízerão-se as Vésperas de S. Miguel
na Capella Real da Universidade, a que assislio o
Marquez com todos os mais, como lambem no
dia, no qual pregou o Calado.

No dia 29 de tarde fez- se tudo, como no
primeiro dia. O Marquez entregou o livro original
manuscripto dos Estatutos metido n'hum saco da

a
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veludo ao Reitor, e Universidade, para se guar*
dar no Cartório delia : o mais como no primeiro
dia.

No dia trinta se ajuntou a Universidade na
Saia Grande, que estava ornadissima de damascos,
e veludos: deo-se posse aos Lentes das suas Ca-
deiras , a qual lhes conferio o Secretario José Joa-
quim por Cotnmissão do Marquez, que assistio

na Tribuna com a Fidalguia, tendo elles ido pri-

meiro a sua Casa a dar o juramento.
No primeiro de Outubro pela manha se can-

tou a Missa do Espirito Santo, a que assistio tu-

do, e os Lentes derão novamente o juramente na
Capella nas próprias mãos do Marquez. No mesmo
dia de tarde recitou Bernardo António Carneiro r

Doutor Theólogo, a Oração De aperiendis Studiis;

para a qual se fez tudo como no primeiro dia.

No dia 2 de tarde recitou D. Carlos Maria»
Doutor Theólogo, a sua Oração para a abertura
de Theologia : o mais como no primeiro dia. Fez
annos a Marqneza, houve concerto á noite, e lu-

minárias

No dia a de tarde andou o Marquez deli-

neando obras na Universidade, como são, nova
Capella, e ante-sala para a Livraria.

No dia 4 houve em S. João festa dos Ultra-

marinos, pela vida, e saúde do Marquez , a Nos*
sa Senhora do Desterro: pregou de manhã D. Tho-
maz , de tarde José Alexandre. Na dita tarde foi

o Marquez a S. Francisco da Ponte, e Santo An-
tónio dos Olivaes.

No dia 5 recitou Manoel José Alvares de Car-

valho a Oração da abertura de Cânones: o mais

como no primeiro dia.

No dia 6 recitou Thomaz Pedro a Oração pe-

ia abertura de Leis.

No dia 7 pela manhã foi o Marquez ver todo
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o Collegio da Companhia. Nos Dormitórios da par-

te tia Couraça determinou fazer-se o novo Hospi-

tal para os Médicos. A Igreja, e adjacência deo-a

aos Cónegos para transferirem a Sé, para a qual

dizem que vem a Misericórdia, porque se alarga

a rua do Coruche Depois foi ver o Castello onde
se ha de fazer o Observatório Astronómico. De tar-

de foi a Santa Cruz em cuja quinta e casa de

pao se faz o Horto Botânico.

No dia 8 de tarde foi á Sé, onde mandou jun-

tar os Cónegos. Foi recebido debaixo do Pallio.

Sentou-se na Capella Mor debaixo de Docej , can-
tou-se o Te Deum, e depois foi ver tudo, etc. O
Cabido poz luminárias á noite.

No dia 9 de manhã se juntou tudo como no
primeiro dia. Deo o Marquez o Gráo ríe Doutor
a três Lentes novos de Medicina, três de Mathe-
matica , e dois Filósofos : deo-se-lhes posse das
Cadeiras, etc. Determinou-se hum Préstito annual
em dia do Patrocínio de S. José por Sua Mages-
tade que Deos guarde, Restaurador da Universi-
dade, com Missa, e Sermão, na Capella Real da
mesma Universidade. De tarde recitou António
José, Doutor Medico (de Montemor) a Oração pa-
ra a abertura da Medicina.

No dia lê de tarde foi o Marque? assistir

com tudo o mais ás Vésperas.
No dia 11 fez-se a frsta , em que pregou Fr.

Joaquim José de Santa Anna, e cantou-se o Te
Deum.

No dia 12 pela manhã deo o Marquez o Gráo
<le Doutor a hum Anatómico, e fez outras Incor^
poraçôes como a 9 do dito. De tarde recitou o Pa*
*ireJosé Monteiro da Rocha , Doutor Mathematico,
.* Oração pela abertura da Mathematica, etc.

a 2
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Provisão do Marquez de Tombai,

O Marquez de Pombal, do Conselho de Esta-
do d'ElRei Meu Senhor, seu Lugar-Tenente , e
Plenipotenciário na Fundação da Universidade de
Coimbra, etc. Faço saber aos que esta Provisão
virem

,
que o dito Senhor Houve por bem honrar-

me com a Carla firmada pela sua Real Mão, cujo
theor he o seguinte:

Carta Regia.

Honrado Marquez de Pombal , do meu Conse-
lho de Estado, e Meu Lugar-Tenente na nova
Fundação da Universidade de Coimbra, Amigo,
Eu EIRei vos envio muito saudar como aquelle

que Prezo. Achando-se vago, e encorporado na
Minha Real Coroa o Edifício que sérvio de Colle-

gio nessa Cidade aos proscriptos (*) Jesuítas, e
tendo prestado o Meu Régio Assenso para que o
Vigário Capitular desse Bispado, de accordo com-
vosco fizesse applicação da sumptuosa Igreja del-

le, e de tudo ornais que accessorio fosse em bene-
ficio daSéCathedral, que para ella deve ser trans-

ferida: Tendo consideração a que o amplíssimo
resto daquelle vastíssimo edifício, antes fundado
para a ruina da Cidade dos Estudos, e do Reino,
se pode hoje converter em beneficio publico, di-

vidindo-se, e applicando-se utilmente: Hei por
bem, que mandando tirar o plano do dito edifício,

façais delJe a vosso arbítrio as divisões, e appli-

caçôes, que mais úteis vos parecerem , ou seja em

(*) Pela cabala geral desta proscripçâo ser já bem notó-

ria , boje se achão restituídos ao Reino pela recta magnani-
midacte d'.EIRei o Senhor D. Miguel L Nosso Senhor.



Numero IV. 126

beneficio da Universidade, ou da Cidade, ou das
Províncias do Reino. E por quanto Sou informa-

do, que nas ruinas do Castello dessa Cidade ha
todas as commodidades para se estabelecer o Ob-
servatório, e para se fabricarem todas as Casas, e
Oílicinas necessárias para a habitação do Professor

d'Astronomia, e dos seus Adjuntos , e para a guar-

da dos Instrumentos Ópticos : Hei outro sim por

bem que possais applicar as ditas ruinas, e terre-

nos ao dito Observatório, mandando fabricar to-

das as obras que julgardes necessárias para os so-

breditos fins. Hei por bem conceder-vos as mes-
mas faculdades com que fui servido authorisar-vos

para o estabelecimento dos novos Estudos, que
nessa Universidade mandei fundar pela minha Car-
ta de 28 de Agosto próximo passado, e das quaes
vós tendes feito até ao presente, e fareis daqui
em diante o bom uso, que as longas experiências
da vossa prudência, do vosso zelo, e préstimo, e
do vosso amor ao Meu ReaLServiço Me fazem es-

perar. Escrita no Palácio de Mafra em J I de Ou-
tubro de J 772.= REI. = Para o Honrado Marquez
de Pombal.=
Falia que fez o Marquez de Pombal ao Corpo da \

Universidade de Coimbra em o dia da sua despe- \
dida , 22 de Outubro de 17 72.

» A Benignidade, e Magnanimidade d'E!Rei
Meu Senhor nunca se manifestarão mais podero-
sas , do que se íizerão vêr

,
quando se servirão de

hum Instrumento tão débil , como eu
,
para consu-

marem a magnifica Obra desta Illustre Universi-
dade. Ella tinha feito, já ha mais de vinte e dois

annos , hum dos primeiros dois grandes, e contí-

nuos objectos daquella Paternal, e Augusta Pro-
videncia , a que foi necessário profligar e debellar
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com as forças do seu potente Braço tantos Mons-
tros domésticos, e tantos Inimigos estranhos antes
de poder chegar á meta da sua gloriosíssima car-

reira.

» E ella constituirá agora hum dos maiores

,

e mais dignos motivos com que no Régio Espirito

de Sua Magestade se pode fazer completa a satis-

fação que tem dos seus fieis Vassallos, vendo au-
thenticamente justificado pelas contas da minha
honrosa Comrnissão, que neste louvável Corpo Aca-
démico se haviao já principiado a fundar os bons,
e depurados Estudos desde a promulgação das sa-

crossantas Leis, que dissiparão as trevas com que
os Inimigos da luz tinhão insuperavelmente cober-

to os felizes Engenhos Portuguezes.
j Este fiel testemunho, de que em Coimbra

achei muito que louvar, nada que advirtir, será

na Alta Mente de Sua Magestade huma segura
Caução das bem fundadas esperanças, que ha de
conceber dos progressos literários de huns dignos
Académicos, que de tal forma prevenirão as novas

Leis dos Estatutos com f<*r vor, e aproveitamento
dos seus bem-Iogrados Estudos, depois de se acha-

rem soecorridos desde a eminência do Throno com
as sabias direcções, e com os regulares methodos,
que em Portugal jaziâo sepultados debaixo das ruí-

nas de dois séculos de funestíssimos estragos.

» No meu particular tenho por certo, que os

successos hao de corresponder em tudo á Expe-
ctação Regia. E esta plausível certeza he que só

me pôde suavisar de algum modo o justo senti-

mento com que a urgência das minhas obrigações

naCôrte faz indispensável que eu me despeça des-

ta Preclara Academia; augurando-lhe felicidades

iguaes aos consumados adiantamentos literários,

com que tenho previsto
,
que ha de resuscilar em

toda a sua anterior integridade, e esplendor da
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Senhor, e a Fama dos mais assignalados Var»Vs

,

que com as suas memorias honrarão os Fastos Por-

tuguezes.
99 Com estes faustissimos fins deo o dito Se-

nhor á Universidade o digno Prelado que até ao

presente a governou como Reitor, com tão feliz

successo, eque do dia da minha partida em diante

a ha de dirigir como Reformador : Confiando justa-

mente das suas bem cultivadas Letras, e das suas

exemplares Virtudes
,
que não só conservará cora

a sua perspicaz attenção a exacta observância dos

sábios Estatutos, de cuja execução fica encarrega-

do ; mas também que ao mesmo tempo a ha de
edificar com a sua costumada prudência, e ha de

animar com as suas fructuosas applicações a tudo o

que for do maior adiantamento, e da maior honra
de todas as Faculdades Académicas. »

Outra Carta Regia.

Honrado Marquez de Pombal , do Meu Coff-

selho d'Estado , e Meu Lugar-Tenente na Funda-
ção da Universidade de Coimbra, Amigo, Eu
EIRei vos envio muito saudar, como aquelle que
prezo. Tendo visto, assim pelas contas, que envias-

tes á Minha Real Presença desde Coimbra , como
pelas que depois da vossa restituição a esta Corte
me tendes feito verbalmente presentes f o zelo, fi-

delidade, e acerto com que destes á execução as
Minhas Reaes Ordens para a Fundação , e Esta-
belecimento da Universidade, usando com modés-
tia, e exemplar circunspecção das amplas faculda-

des, e poderes plenos, com que Houve por bem
authorisar a vossa pessoa pelas Cartas de 28 de
Agosto, e 11 de Outubro deste presente anno,
e dando em tudo plena satisfação ajusta confiança*
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que de vós fiz para vos encarregar huma tão gran-
de, e tao importante empreza como era, e he a da
dita fundação: E tendo outro sim visto, que se-

gundo o estado das cousas para o progresso , e com-
plemento da mesma fundação, hão de ser ainda
necessárias muitas, e successivas providencias,

que até farão indispensável, que volteis á dita Uni-
versidade : Sou Servido prorogar-vos as faculdades-,

e plenos poderes, que por Mim vos forão concedi-
dos nas ditas Cartas Regias de 28 de Agosto, e
11 de Outubro, para que em quanto Eu não Hou-
ver por bem que volteis á dita Universidade; por

v<Ss , como Meu Lugar-Tenente, corra o expedien-

te dos Negócios delia , assim , e da mesma sorte

que tem até agora corrido em virtude das ditas

Cartas, e no tempo da vossa assistência na mesma
Universidade, sem outra diííerença que não seja a

de Me fazerdes presentes os casos occorrentes era

consultas verbaes , e de expedirdes as providen-

cias , na conformidade das Resoluções também
verbaes, que sobre elias For Servido tomar, como
estais praticando com os da Mordomia-Mór

,
que

exercitais. Escrita no Palácio de Nossa Senhora
da Ajuda em 6 de Novembro de 1772.— REI.

—

Para o Honrado Marquez de Pombal.

( N. B. Esta relação foi escrita logo depois da

Reforma da Universidade.)

Fim do N: W,

LISBOA, NA IMPRESSÃO REGIA. 1833,

Com Licença,
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Sobre a Riqueza em geral.

j\. palavra riqueza exprime o estado de hum in-

dividuo, ou de huma Nação relativamente ás pre-

cisões, ou commodidades, e ás fruições da vida.

Se hum individuo, ou hum Povo, tem apenas

quanto lhe basta para sua indispensável parca sub-

sistência, não se pode chamar rico, nem pobre;.

e por conseguinte he pobre, e até miserável se

tem menos e muito menos do que precisa, assim

como se tem de mais he rico, e até pode ser opu-
lento se muito superabunda ao necessário oproducto
geral da sua propriedade. Entre a riqueza do Cam-
ponez na sua Choupana, e do Grande no seu Pa-
lácio não ha differença , a sua natureza he a mes-
ma; a abundância os caracterisa igualmente, e na
comparativa proporção da renda edespeza dos dois

he que se pode achar o gráo de superioridade re-

lativa que hum ao outro leva em riqueza.

Neste ponto de vista, consiste a riqueza nos
objectos materiaes que são producto annual da
terra e do trabalho ; não que o homem , se dotado
de intelligencia, não sinta também a precisão das
fruições inlellectuaes, e que se não devão juntar

á somma das riquezas sociaes os trabalhos que
lhas alcanção

;
porém só são accessorios necessários

da riqueza material , e com ella se devem confun-
dir.

Três condições são indispensáveis para asse-

gurar aos objectos materiaes a qualidade de rique-

za, que vem a ser, serem duradouros, susceptíveis

a
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de se accumularem e de conservar valor. Devem
ser duradouros, porque se o caracter da pobreza
he apenas ganhar para comer, o caracter da ri-

queza he ter hum cabedal de objectos materiaes
sobrecelentes para o consumo actual, ou reserva-
dos para próximo consumo ou remoto; sem a dura-
ção dos objectos materiaes, seria a riqueza, por
assim dizer, annual, e passaria por todos os acci-

dentes das estações, por todas as mudanças, todos
09 acontecimentos da vida politica e civil. A du-
ração previne todos estes riscos, ou debilita suas
calamidades.

Por outro lado, a duração favorece a accu-
mulação dos objectos materiaes que suppre sua
abundância e a perpetua. Ainda não ha suficien-

tes noções da extensão das accumulações que hum
paiz pode effectuar : ainda quando não sejão ca-

pazes de bastar senão para as precisões de hum
anno, e isto não he impossível, fica esse povo a
coberto das calamidades da pobreza , e da miséria

,

e já se poderia dizer rico. Deve-se portanto consi-

derar a accuraulação como hum dos maiores meios
de riqueza.

Se a benignidade de hum paiz ministrasse a

todos os seus habitantes todos os materiaes que
constituem a riqueza, e se lhos desse á proporção

dos seus desejos, seria o paiz riquíssimo, e nunca
seus habitantes se acharião no caso de bem apre-

ciar o valor dos objectos que consomem j seria

então a riqueza independente do seu valor. Porém
como a natureza só he liberal para com os homens
á proporção que elles se tornão dignos de seus be-

nefícios por meio do trabalho, e como os homens
não gozão do producto do seu trabalho senão pe-

la troca ou permutação que fazem dos productos

que tem de sobra pelos productos que os outros

tem igualmente demais, e o que precisão dos seus
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respectivos trabalhos , daqui resulta que a abun-
dância dos objectos materiaes sem a possibilidade

de se permutarem reduziria o paiz, ainda o mais
abundante, a huma absoluta pobreza. SoíFreriSo

todos a sorte de Tântalo, e serião condemnados
ao supplicio da fome, da sede, e de todas as pre-

cisões fysicas , no meio da accumulação, e cresci-

mento das producções, e de tal riqueza. Este esta-

do não he commum, mas não he de todo ignorado
entre os póvoa civilisados, e se póderião citar

disto exemplos numerosos em todos os paizes em
que se mio tem conhecido a necessidade das per-

mutações, ou se tem posto estorvos notáveis a el-

las
, já sobrecarregando de direitos os géneros que

convém exportar, já pondo peias em suas conduc-
ções no interior do paiz , ele. . . devendo-se pro-

curar pelo contrario todos os meios óe facilitar o

seu transporte e sahida.

Desapparece hum tal perigo desde que os ob-

jectos materiaes, duradouros e ern grande porçã*o,

se podem permutar por outros, logo que cada pro-
ductor pode com seus productos obter os que lhe

faílão , Jogo que os productos de todos pela per-

mutação se tornão communs a cada productor.

Não se consegue porém a permutação dos diversos
productos senão pela sua respectiva avaliação, ou
apreço que delles se faz, flxando-se o seu recipro-

co valor, e a proporção de riqueza que elles em
si contém : em tendo chegado a este ponto, não
he já a abundância dos objectos materiaes o que
constitue a riqueza, mas sim o seu valor do per-
mutação.

A riqueza que, antes da necessidade da ava-
liação dos objectos materiaes, consistia exclusiva-
mente em sua abundância, toma outro caracter
assim que a abundância fica subordinada ao valor

da permutação; então já não he rico o possuidor

r 2



132 Museu Literário.

do producto na proporção da abundância que tem
deile; mas sim na proporção do seu valor. O mais
notável neste novo estado de cousas he que a abun-
dância muitas vezes he nociva ao valor, e quantos
mais produclos se possuem menor he a riqueza do
seu valor.

Não se pode conservar á abundância todas as

suas vantagens senão consumindo os produclos
superabundantes, consumo que só pode dar valor

ú porção que fica em ser para as permutações ou
vendas proporcionaes ao que o mercado demanda.

Se os productos são demais e não se conso-

mem a diminuição de seu valor he diminuição na
riqueza de seus donos, mas a prudente espera,

segundo o permitlem os géneros, torna ás vezes a

fazer melhorar o valor; com tudo o tempo a pou-
cas cousas permitle tirar vantagem de longa es-

pera , e por conseguinte a demora muitas vezes

diminue a riqueza pelo prejuízo de parte ou de
todo o género de producção precária. Por isto con-
vém ser cuidadoso oproductor, quer de géneros de
agricultura, quer dos de industria, em procurara sa-

ilida a tempo aos seus productos, ainda mesmo
quando tenha de não os vender mais caros.

A riqueza que vem pelo acaso he ás vezes

grande, mas sempre incerta.

Noticia do Império da China , segundo os mais mo-
dernos conhecimentos obtidos na Europa.

Hoje que a China está confinando com as pos-

sessões da Rússia na Ásia, e em bastante relação

com as outras Potencias Européas pelo commercio
marítimo, não he trabalho inútil dar huma idéa

daquelle vastíssimo Império, bera singular a mui-

tos respeitos.

Segundo os documentos officiaes impressos
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por ordem do Parlamento d'lnglaterra haverá dois
annos, contém a China 665/000 léguas quadradas
(provavelmente de vinte ao gráo) , o que he quasi

a decima parte da superfície habitada do Globo.
Excede o Império Chinez a extensão que teve o
Império Romano em tempo de Trajano, e até o
que compunha o total território das conquistas de
Alexandre Magno. He certo que a Rússia ainda

he mais vasta em território, porém he muito infe-

rior á China em riquezas, commercio, e popula-

ção.

Dividem-se os Chinas em quatro Classes, a

saber: os Letrados, ou homens de Letras, os La-
vradores, os Mecânicos, ou homens oíficiaes, e
os Mercadores. Não ha alli distincção hereditária

,

á excepção da dos descendentes de Confúcio, e

das pessoas da Familia Imperial. Não se segue
sempre a ordem da primogenitura na successão do
Throno, se bem que raramente se afastão delia 03

Príncipes Chinezes.
A China divide-se em três grandes divisões,

cuja população se avalia do modo seguinte : A Di*
visão do Norte, que abrange cinco Províncias , a

saber : Pe-chi-li, com 3.402/000 habitantes ; Chan-
si, com 1.920/142 habitantes; Chen-si , 582/000;
Chang-Toung, 24.841/504; Kan sou, com 840/000.

( Vê-se que a primeira destas Províncias tem só
por si tanta população como todo Portugal; e a

quarta tanta ou mais que a Grã-Bretanha com a

Escócia e Irlanda) Total— 31.585/646 habitantes,
população igual á de França.

A segunda Divisão que se chama do Centro,
consla das seguintes Províncias : Ktang-son ( as

Províncias primitivas de Nang-Kiang, ou Nankim)
com 28.858/198 habitantes; Au-Hoei (as Provín-
cias primitivas de Kiang-Nang), com 1.148/028
habitantes; Ho-Nan , com 2.614/000; Kiang-Si^
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com 6.127/000; Sse-Ichocean , com 7.813/000;
Iche-Kiang , 18. 975/000 ; Hou-Nan (primitiva-

mente Província Hou-Kouang) 10.000/000; Hon-
Pé (

primitivamente Província de Hou-Kouang)
24.138/408; Fou~Kian

?
2.312/000 habitantes. To-

tal — 101.975/540 habitantes; população que dei-

ta a mais que a das Penínsulas Hespanhola , e

Italiana, Áustria, Allemanha, e Suissa.

A Divisão do Sul, ou terceira, contém as

Províncias Kouci-Zcheou , com 2.118/109 habitan*

tes; Youn-Nan, com 3.209/000; Kouang-Si
y
com

3.081/000; Kouang-Toung (vulgo Cantão), com
3.604/000. Total — 12.912/109. Estas três Divi-

sões tem por tanto mais de 146 milhões de habi-

tantes. Ao numero mencionado cumpre juntar huns
2.400/000 indivíduos que vivem nos rios em bar-

cos, e nas costas do mar.
As forças militares avalião-se do modo seguin-

te ( e não enírão no numero daquella população):
Infanteria regular 300/000 homens, dita irregular

400/000 homens; Cavallaria regular 227/000 ho-

mens, dita irregular 273/000 homens; Artilheria

(no mais deplorável estado) 17/000 homens; Pes-

soas addidas a's tropas regulares 30/600 ; Officiaes

das tropas regulares 6/292; ditos das irregulares

5/201. Força naval— 32/440. — As nove classes

de Mandarins e seus subalternos 102/379. Sommão
estes dez ramos 1.393/020, que com 145.472/809
das três Divisões faz ao todo a população de

187.547/066 , ou 187 \ milhões de habitantes que
he mais de \ da população de toda a Europa, e

quasi a quarta parte da população do Globo.

As Cidades principaes contém: Pekim (a Ca-
pital) 1.700/000 habitantes; Nankim 514/000

;

Ear,g-Tcheou 700/000; Ocu-Tchang 580^000;
King-Tchin 320/000; Nan-Tchang 300/000; Jou-

Tcheou-Fou 214/000; Macáo, ou Ngáo-x\len ?
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32/268; Cantão, ou Koang-Tcheou-Fou 845/729
habitantes.

Estes cálculos, e avaliações tem por base fon-

tes as mais exactas, e mostrão por tanto a exage-
ração dos que tem apresentado muitos Authores
de Geografias, ainda mesmo Malie-Brun , Hassel

,

Macartney, etc. que tem feito subir a população
daquelle Império nuns a 256 milhões, outros a 333

milhões de habitantes.

As rendas do Estado cobrão-se em dinheiro,

e em géneros , e andão por quatrocentos milhões

de cruzados, quantia muito maior que a das des-

pezas , o que certamente dará grande pena aos Po-
líticos Constitucionaes da Europa, visto que o Im-
pério Celeste (como os Chinas o denominão) he pu-
ramente Monárquico.

Merece muito applauso dos bons pensadores
a assizada previsão das Leis Chinezas em muitos
pontos, e particularmente as que prohibem aos

Chinas andarem viajando por paizes estrangeiros,

e a entrada no Império aos estrangeiros, e dahi

lhes vem a ventura de não terem os Comités dire-

ctores de Londres , ou de Paris mandado fazer alli

as revoluções liberaes e radicaes que os seus Agen-
tes andão afanosamente ha tantos annos promoven-
do e excitando na Europa , America etc. A vonta-

de he boa, mas aquillo por alli está ainda longe
de poder receber as luzes que tem brilhado nas
revoluções, e matanças de Paris, Lyão, Bristol,

etc. etc. Assim mesmo os Chinas já tem sido in-

vestidos !
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Extracto de huma Memoria
,
que , sobre as Produc-

çôes , Commercio , e Finanças das Ilhas de Cabo
Verde , apresentou J. de R. Costa , Escrivão que

foi da Real Fazenda nas mesmas Ilhas, a D,
Rodrigo de Sousa Coutinho, Presidente do Real
Erário ; concluída a dita Memoria em Lisboa aos

18 de Agosto de 1803.

Extracto qitanto és Producçôes e seu Commercio.

A Capitania das Ilhas de Cabo Verde com-
põe-se de oito Ilhas povoadas, Sant-Iago (que he
a Capital) S. Filippe , ou Fogo, Brava, Maio,
Boavista, S. Nicoláo , Santo Antão, S. Vicente; e
das de Santa Luzia, Sal, e Ilheo-razo, que se

achão desertas; e dos nossos Estabelecimentos no
Continente de Guiné, de cujos termos são Cabe-
ças as Praças de Cacheo, e BíssíÍo, sendo sujeitas

áquella as de Farim , e Zeguichor, e a esta a de
Geba.

A Urzella , o Sal , os Couros e Pelles de Ca*
bra , os Pannos, os Milhos, os Gados, e Algodão
fazem os principaes ramos de seu commercio, e
de suas producçôes.

A Urzella foi ignorada nestas Ilhas até ao an-

no de 1730. Procurada com avidez pelos Estran-

geiros, mandou o Senhor Rei D. João V, por Pro-

visão do Conselho Ultramarino de 7 de Novembro
d'aqueIJe anno, indagar a sua qualidade, que her-

va era que os moradores chamavão Rocal , e os

outros Urzella. Foi primeiramente arrendada por

insignificante somma a D. João Baptista por seis

mezes, e porque o Governador Francisco d'01ivei-

ra Grans observou a desvantagem desta arremata-

ção, que sendo por 13^000 rs. a da Brava, se

computava em mais de 200/000 rs. o seu rendi-
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mento, o obstou, no que foi louvado por Proveio
de 13 de Outubro de 1732 — 2/000 rs. era então

o preço do quintal. As arrematações posteriores

feitas a hum Hespanhol por nome D. João, por

860S000 rs por hum anno, e a hum Inglez Jorge
Roberto, forão igualmente cassadas; aquelia por

Provisão de 16 de Maio de 1733, e esta pela de

10 de Junho do anno seguinte, ordenando se ao

Governador Bento Gomes Coelho nem se cortasse
,

nem se extraviasse. O que cessou pela arremata-

ção exclusiva da Companhia do Pará e Maranhão,
a quem sepermittio privativamente o seu apanho,
prohibido aos mais pela Regia Provisão do Conse-
lho Ultramarino de 9 de Novembro de 1753, com
a pena de pagar o tresdobro pela primeira vez, o

mesmo e degredo de hum anno pela segunda, e a

dos Contrabandistas do Tabaco, peia Carta Regia
de 22 d'Outubro de 1770. O grande descuido na
sua limpeza, assim por esta, como pela Sociedade
exclusiva que lhesuccedeo, e terminou no anno de
1786, a reduzio ao ponto de se (ornar esquecida
até ao anno de 1789, ern que, proposta por Mar-
ceilino António Basto pelas amostras que remetteo
em virtude da Provisão de 19 d'Outubro do dito

anno, se encarregou ao Thesoureiro Mór , Escri-
vão, e Contador do Real Erário a sua administra-
ção, e a dos mais géneros, a bem do commercio
daquellas ilhas, pelo Real Decreto de 11 d'Outu-
bro de 1792. (*)

Se estas compras tivessem tido o destino ver-

dadeiro da commutação por moeda metálica, du-

(#) Hoje continua a ser administrada pelo Erário, en-
carregada a sua colheita e remessa para Lisboa (que ha
muito tem faltado) a hum M. A. Martins, abastado habi-
tador da Ilha de Boa Vista; e seu rendimento se applicou ao
Empréstimo ultimo de dois mil contos.

S
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plicaria, ou ainda triplicaria o seu conseguimento.
As ordens de serem as remessas em dinheiro, re-

colhidas nos Cofres da Fazenda, nato liverão eflei-

to. Huma grande parte dos supprimenlos ás Ilhas

(que forão insignificantes) feitos jjor abonos em
transacções, ou meramente em recommendaçÕes
de compras, asconduzio ao deplorável, e máo me-
thodo de serem a maior parte havidas por fazen-

das , cujo alto preço, unido ao ónus de pagar o
colhedor em cada arroba dois arraieis de quebra

,

e a commissdo ao Encarregado, o desanima intei-

ramente para
,

por interesses tão módicos , sup-
plantar os evidentes riscos de a procurar nos pre-

cipícios, e no cume de altas e escarpadas rochas.

As pequenas porções de cada buma das Ilhas con-
firmao bem esta asserção. O quintal deste artigo

he pela Administração pago por differentes preços
segundo as que a produzem ; na da Boa Vista a

3/200 rs. , na da Brava, Sant-Iago, e S. Vicente
a 3$000 rs. , nas de S. Nicoláo, e Santo Antão a

2/560 rs» Nesta erão obrigados os Urzelleiros ao
embarque para as desertas, levando o mantimento
para a sua subsistência; recebida por huma medi-
da arbitraria a Urzella que colhião

,
pagavão o tra-

balho do medidor, a terça parte para a Embarca-
ção, que pertencia ordinariamente aos Encarrega*

dos, e dois arráteis em arroba para as quebras. Qual
seria a consequência destas expedições inhumanas,

senão detestallas, e succumbir a soífrellas com a

maior violência e constrangimento? (*)

Para desviar estes inconvenientes deve-se J.°

Pagar em moeda metálica todas as compras, im-

pondo penas aos Encarregados que usarem da

violência de o fazer em outra espécie. 2.° Estabe-

(#) Algumas destas circunstancias tem mudado, e tudo

isto deve ter-se presente ser relativo á época da Memoria.
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iecer hum e mesmo preço fixo em todas as Ilhas-

por não haver desigualdade de razão para a difle-

rença ,
para que as de menor preço não (ornem a

direcção das de maior. 3/ Commínar penas ao En-
carregado que formalizando as compras por hum
preço o altere nas contas, que exhibir, porquanto

sendo a de Santo Anlão comprada a 10 rs. o arrátel

era pelo duplo remeltida a Sant-Iago. 4.° Pela Ad-
ministração seja paga a commissão aos Encarrega-

dos. 5.° Enviem-se cordas, que são compradas pe-

los Urzelleiros , o que facilita o apanho , e desvia

as frequentes desgraças de serem despedaçados das

rochas de que se despenhão.

E por quanto nas Ilhas da Madeira, e Açores

haja também deste artigo, de inferior qualidade, e

assim mesmo procurada pelos Ingiezes, que, ape-

zar de (odas as prohibições, a oblem por contra-

bando; (*) seria conducente aos interesses da Ad-
ministração estabelecer aili compras

,
que concen-

trarião neila as maiores vantagens dos preços que
assim perceberião. As remessas annuaes tem mon-
tado de 500 a 1600 quintaes.

O Sal he abundantíssimo nas Ilhas da Boa Vista,

Maio, e Sal , e o poderia ser na Ilha de S. Vicen-
te: só das duas primeiras se tem feito e faz toda
a exportação. Até ao anno de 1717 era manufactu-
rado pelos Inglezes , e quasi desconhecido o seu
estado, por quanto pela Carta Regia de 30 d'Ou-
tubro do mesmo anuo se ordena ao Governador o
exame da forma porque se produz na Ilha do Maio,
sua fabrica, custo, e modo com que deíle usão os

Estrangeiros. A exportação desta no anno pretéri-

to, de 1802, foi de 2/280 moios, e a da primeira de
2^212. A Ilha do Sal lhes não cederia se a situa-

ção da Salina no meio, o não tomasse de difficil

: .
| !

,

í

í» E quanta não levarão das Ilhas de Cabo Verde'''
1

'

S 2



140 Museu Literário,

embarque, ou se, formalizada a sua povoação, se
dessem as competentes providencias para o facili-

tar. A de S. Vicente seria igualmente prnductiva
se se subministrasse pelo publico os meios de a
profundar, incompatível com a situação abatida e

miserável de seus poucos colonos. A instancia com
que o procurào os Anglo- Americanos

,
principal-

mente para as suas pescarias, merece toda a at-

tencão, dando-se ordens para a limpeza annual das
salinas, que «em esta precaução se reduziriâo a
pouco na Ilha do Maio, como succedêra na Boa
Vista, restaurada pelo actual Commandante, tendo
o desprazer de vêr desviados para as Ilhas Turcas,
Anguila, e S. Martinho os interesses, que em ra-

2ão do preço, e da medida as tornava preferíveis.

Os Couros, c pelles formarão algum tempo
hum ramo interessante de commercio. Se compa-
rássemos porém as exportações antigas decorridas

dos annos de 1742 a 1752 pelos Despachos feitos

na Capital, formaríamos diíTerente conceito, quan-
do os couros apenas huma vez chegarão a 2/560,
e as pelles a 1/110, exportação que inteiramente

se extinguio nos tempos da Companhia do Pará e

Maranhão^ e Sociedade, que a desprezarão. Pre-

sentemente tem tomado hum novo vigor. No anno
de 1800 Blakmore , Capitão dos Estados-Unidos

d^menca, e que faz a maior parte destas com-
pras, exportou 4/000 couros, e 14/000 pelles.

Em 1801 só da Ilha de San t-lago se exportarão

4/000 pelles, e J/624 couros: no de 1802 — 7J2

couros, e 5/057 pelles: no corrente (1803) até 13

de Junho destas 5/796 , e daquelles 826, compra-

dos de 500 a 800 rs , e as outías de 100 a 150 rs.

cada huma. O seu curtume he imperfeitíssimo , fei-

to no curto espaço de vinte dias pouco mais ou

menos, com agua de cal para o descabello, e con-

cluído com Nemeneme, que he a baga da arvore
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Fspinho-preto , não ficando com a consistência de*

vida para supportar as aguas que im medialamenta
gretão , e encolhem a sola que se fabrica. Se se

conseguisse aperfeiçoar este curtume, haveria hum
ramo mais que concorreria á felicidade dos habi-

tantes daquellas Ilhas.

Os Pannos de algodão formados de seis ban-

das, commummente do comprimento de 8 a lo

palmos, e hum de largo cada huma , sendo ves-

tuário do geral das mulheres, e hum dos artigos

essenciaes para o trafico da Escravatura na Costa
de Guiné e suas dependências, forma a principal

manufactura , e hum dos artigos mais proveitosos

áquelles habitantes. Foi antigamente hum fundo
cie riquezas para as Ilhas em quanto concentrados
nellas, e não havia tecelões naquellas Praças. Se
isto porém e as chitas tem diminuído de algum
modo a sua estima, não deixão de ter hum grande
pezo naquella Costa; por quanto ainda no corren-

te anno embaraçadas alii as embarcações de pro-

seguir. pela sua falta, o seu commercio, na Praça
de Bissáo foi fretada huma Escuna, Atalanta

, por
900/000 rs. a demandallos em Sant-íago. Pelos
Despachos antigos vemos que em 1748 se embar-
carão 7/055: nos últimos an nos foi a maior porção
4/637 no anno de 1800. Pelo Alvará de 23 de Ja-
neiro de 16 87 prohibio-se com pena de morte a sua
venda aos Estrangeiros; e porque estes os procu-
rão com excesso, e por hum bom preço, e os hão
por contrabando apezar de todas as cautelas, tem
havido algumas propostas para a sua venda franca,
que a ser permittida multiplicaria muito os direitos
das Ilhas, affervoraria as plantações do algodão, e
daria huma grande actividade ao proseguimento da
sua manufactura, (») tendo porém o desconto de

(*) Hoje a diminuição de trafico em Escravos faz diffe-
reiíça ueste negocio.
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estagnar nas Praças de Guiné pelo rio da Caza-
mansa o nosso commercio, e de divertir a Escra-

vatura, cera, e marfim que procurássemos, o que
seria o motivo de huma prohibição Ião apertada,

e da reprehensão dada ao Governador Serafim Tei-
xeira Sarmento por Carta de 25 d' Abril de 1717,
na proposta que fizera para os vender ao Gover-
nador de Cabo Corso. (1)

O Milho foi sempre huma parte muito essen-

cial do cultivo de todas as Ilhas ; este o remédio
prompto ás faltas que tao fataes tem sido ás mes-
mas. Presentemente as exportações só se fazem
das do Fogo e Brava, que nos annos abundantes
rendem de 700 a 800 moios a razão de 200 rs. o

alqueire, e insignificante na de S. Nicoláo pelo

de 300 a 400 rs. em razão da vantagem da medida

,

sendo transportados ordinariamente ou para a Ma-
deira, ou para esta Corte. As novas culturas do
Norte de Santo Antão enchem-nos das maiores es-

peranças do seu augmento. Sendo porém tão pre-

cárias as aguas, a necessidade suggerio nos últimos

annos o multiplicarem em Sant-Iago as plantações

de Mandioca nos sequeiros, que tiverão ornais fe-

liz resultado, e se de hum gosto inferior ás dos

regadios, são estimáveis pelo abrigo queoíferecem

á necessidade que dos annos de 1773 a 177 5 tor-

nou desgraçadas victimas a maior parte dos habi-

tantes reduzidos ao miserável estado de antropófa-

gos (2)

A farinha desta (vulgo farinha de páo) he ven-

dida alii o alqueire, que produz o duplo do desta

Corte, pelo preço de 600 a 750 rs. Se se achasse

interessante por este preço a sua remessa para

(1) Hoje conviria multo a plantação do Algodão e do Café»

\%) Em 1832 soffrêrão também grande fome aquelles In-

sulares.
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este Reino novo recurso se oíTerecia ao seu Com-
mercio.

Os Gados não podem constituir hum ramo fi-

xo de Commercio: as frequentes seccas lhes são

sempre fataes, e em homa alternativa continua

vemos a sua multiplicação rápida, e a sua extinc-

ção. O Vaccum , e Suino, diminuto nas adjacen-

tes, tem hum termo mais favorável em Sant-Iago .

. . . ; huma exportação de 500 a 600 Cabeças an-

nualmente seria o equivalente das Ilhas, susceptí-

veis de melhoramentos neste artigo, se o estado

abjecto dos Colonos da Ilha de S. Vicente não ve-

dasse de se aproveitar para isto da analogia e pro-

priedade do seu terreno. As Cabras sendo em hum
numero prodigioso, e úteis pelo trafico das pelles,

e sustento da sua carne e leite aos habitantes , tem
huma exportação medíocre para o aproveitamento

do Estrangeiro.

O algodão, tão recommendado sempre, e de

que a cada passo vemos forjados planos, acha-se

em hum deplorável estado. (#) Os terrenos de Sant-

iago , 8. Nicoláo, Maio, S. Vicente, Boa Vista,

e Fogo, tão análogos ás suas plantações, que se-

riãõ tão productivas (a animar-se a sua cultura, e
a desterrar-se a grande inércia que as domina, á
excepção da penúltima) nem dão o equivaleute ao
seu consumo.

Além destes artig09 ha outros que, favoreci-

dos, poderião auxiliar o Cominercio geral, como o
Salitre (a realisar-se), o Café, o azeite de Purgueira
foRiciíioJ, o Senne, os Tamarindos, o Tabaco, os

Vinhos, a Pesca, e a Agua^ardente.

(#) A perda do Brasil deve fazer olhar Portugal para
tantas terras que ainda tem nos seusDominios Ultramarinos
capazes de grande vantagem na producção de géneros colo*

niaes. (JV. do E.)
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O Salitre desde oanno de J 7 1 5 fornia o assum-
pto das suas descobprtas. Pela Provisão do Conse-
lho Ultramarino de 9 de Dezembro daquelle anno

,

se vêem as indagações deste Tribunal pelas amos-
tras feitas por hum Estrangeiro por nome João
Miguel de Cotton , assistente na Ilha de S. Nico-
láo ; e pela de 27 d'Abril de 1719 se ordenão os

devidos exames sobre o do Salto na ilha de Sant-
iago , tratando da descoberta do de Santo Antão,
pela asserção de hum João Nicoláo, que assegu-
rou ao Governador Serafim Teixeira tello manda-
do ao Marquez de Gouvêa, Mordomo Mór. No
tempo da Companhia do Pará e Maranhão o ten-

tou Manoel Germano da Mata na Ilha Brava : as

porções aqui recolhidas erão raspadas á faca da
superfície da rocha , reputadas como procedidas de
exhalações marítimas quando pelo Governador Mar-
cellino António Basto foi recommendado ao Capi-
tão Mór interino da mesma, Joaquim José de Bar-

ros, o seu exame, que tendo conseguido com o
Ajudante Francisco Tavares Silva quarenta e tan-

tas arrobas de terra salilrosa, remeltida para es-

ta Corte, assegurarão proseguir identicamente pa-

ra o interior, cessando de o tirar, até ás resolu-

ções que se esperavão ; do que resultarão as de-

terminações regias, e a incumbência da sua de-

puração ao Sargento Mór José Lourenço da Silva,

e Capitão Mór Euzebio José do Valle, aquelle

offerecendo-se ao fornecimento gratuito de lenhas

por hum anno, e este de escravos. Forão manda-
dos ser protegidos pelos Reaes Avisos de 18 de

Novembro de 1800, e 25 de Fevereiro de 1801
,

enviando-se-lhes os utensilios precisos para a fa-

ctura da Casa, e depuração.

Pelos exames por elles procedidos em Feve-

reiro do corrente anno asseverarão ser fabulosa a

sua existência, a que replicão os primeiros abo-
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nando os seus ensaios, e que o lugar próprio era
muito diverso do em que se havia procedido á ob-
servação. Ta) coilisao entre pessoas conceituadas,

sobre hum assumpto tão serio merece ulteriores

provas, sendo-nos tão interressante a sua existên-

cia.

O Café (diz o Aulhor desta Memoria) teve seu

principio na ilha de S. Nicoláo de cinco pés pro-

duzidos de sementes das Ilhas Inglezas , trazidas

no anno de 1785 a António Leite
,
que foi o único

que promoveo aJ li a sua cultura, que muito prós*

perou , ficando-lhe por alguns annos privativa. A
instancias do Governador Marcellino António Bas-

to , na Capital se fizerão plantações, que pela qua-
lidade das sementes nada produzirão. Povos rudes,

destituídos de patriotismo, e de conhecimentos,
que não sabem avaliar o bem que lhes resultaria

desta nova cultura, a abandonarão
;
proseguida de

só dois Europeos, sendo o de maior porção o Ca-
pitão Mór Joaquim José Pereira, que tem em
hum excellente estado quasi l/ooo pés. A pro-

priedade do terreno augura felizes resultados , con-

vidando agora a muitos a renovar as tentativas

huns pés plantados na Fazenda denominada San-
ta-Cruz, pela grossura do seu tronco, e excessiva

abundância dos seus fructos. Frei José d'Alvarim
nas suas indagações computou a que, sem lesão

alguma das plantas da primeira necessidade, nas
terras regadias se poderião plantar J 23/000 pés
de Café =

A Purgueira de que se extrahe o óleo deno-

minado azeite de purga (óleo de mamona ou de
rícino) produz em qualquer terreno com huma in-

crível facilidade. Os lugares húmidos, e os mais
seccos são indifferentes para a sua feliz vegetação.

A canada alli
,
que he o dobro pouco mais ou

menos da desta Corte, custava ha dez annos a

T
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160 rs. prementemente o sen cusío Uc de 240 a

32o rs. : a sua liquidez, e a falia de hum Tanoei-
ro extremamente difficuha na Ilha de Sant-Iago a

sua reme>sa para este Reino em barris, peia dif-

ficuldade de o suster.

O Senne , e os Tamarindos são igualmente
drogas medicinaes , aquella abundante nas Ilhas

de S. Nicotáo, e S. Vicente, e esta na de Sant-

iago, e Fogo. As amostras do primeiro enviadas
pelo Bispo Frei Francisco de S. Simão forão repu-

tadas de excellerte qualidade, tendo quasi a mes-
ma furça que a do Senne ordinário, e com cir-

cunstancias melhores pelos pareceres da Junta do
Proto-Medicato, e por ella avaliada a libra a 300
rs. , segundo o Aviso da Secretaria de Estado dos
Negócios Ultramarinos de 20 de Dezembro de 1782.

As ultimas remessas destes géneros á Administra-
ção da Urzella, pela pouca escolha no seu apanho
não merecerão approvação: algumas providencias

para desviar este abuso darão á Nação o meio de
poder tornallas úteis, dispensando-se as do Es-
trangeiro. O arrátel de Tamarindos descascado
custa a 20 réis , o de Senne

,
penso que a 50

réis.

O Tabaco foi antigamente hum dos artigos de
exportação para as Praças de Guiné no resgate

da Escravatura; porém a introducção do de Vir-

gínia, e Maryland , dos Estados-Unidos da Ameri-
ca, pela sua bondade e barateza deo hum golpe

mortal ao seu consumo assim naquelle Continente,
como nas mesmas Ilhas, e não coincidindo o pre-

ço, porque o vendem , em conta que interesse as

Fabricas deste Reino, reduzio-se a huma inteira

afrmortisação. As do Fogo, S. Nicoláo, e Santo
Antão ainda o cuitivão com algum fervor. Os feli-

2tt» resultados do de Virgínia remettido pela Se-

afrelaria dos Negócios Ultramarinos com o Aviso
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de 2 5 de Outubro de 1781 dão as mais lisonjei-

ras esperanças dos seus progressos.

Os Vinhos que em abundância produzem as

Ilhas de Santo Antão, S. Nicoláo , Brava, e em
porção menor e melhor o Fogo , não tem merecido

a menor attenção : manufacturados muito grossei-

ramente só tem servido para o consumo particu-

lar de cada huma. Por algumas experiências feitas

na Ilha Brava por Joaquim José de Barros, na do

Fogo pelo Sargento Mor Manoel Alexandre Me-
dina, e na de S. Nicoláo pelo Intendente da Ma-
rinha António Pussich assegurão poder igualar o

de Canárias. Trezentas pipas pouco mais ou me-
nos he o producto annual da de S. Nicoláo: a de

Santo Antão em 1801 produzio 350. No Fogo prin-

cipião as plantações com vivacidade.

A Pescaria finalmente he hum objecto serio

da attenção. A abundância de Balêas de Sperma-
ceti nas alturas de Santo Antão, e S. Vicente: a

do Mero, Badejo, Bicuda, Cherne , Forcados,
Sardos, Garoupas nas Ilhas de Santa Luzia , Sal

,

Terrafal de Sant-Iago , no Ilheo rombo da Brava
,

e Ilha do Fogo, seria fonte segura de augmentar
este ramo. O Governador Joaquim Salema de Sal-

danha Lobo em 22 de Maio de 1773 propoz a do
Mero, e Balêas , o que pela Provisão do Conselho
Ultramarino de 25 de Janeiro de 1774 se lhe orde-

nou declarasse as despezas , e os rendimentos que
annualmenfe provirião á Real Fazenda. A memo-
rável e horrivel fome que então principiou e v^xou
até 1775 aquelias infelizes Ilhas, e a morte deste

bom Governador ern 3 de Julho de 1776 sopitárão

Ião úteis tentativas. António Lourenço Marques,
Negociante desta Cidade de Lisboa, a renovou,
enviando a Escuna N. S. do Carmo, acompanha-
da do Real Aviso de 13 de Novembro de 1788
para ser auxiliada pelo Governador; porém falle-

T 2
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cenclo logo o Capitão e Director Francisco Xavier
iTOliveira, o Caixa, o Piloto, e o Contramestre,
regressou a Embarcação sem resultado. Repetio as

mesmas propostas o Governador Marceilino Antó-
nio Basto, do que se lhe pedirão as noções pelo

Régio Aviso de 21 de Março de 1797. — Vinte e

oito Barris que enviou no anno pretérito o Inten-

dente da Marinha António Pussich assegurão-me
ter-se achado de excellente qualidade, e de gran-

de lucro para a Real Fazenda o que se achava a

promptiticar agora por ordem da Real Junta da
Fazenda da Marinha. O plausível e justo Alvará de
J8 de Maio de 1798 acompanhado do Heal Aviso

de 12 de Junho do mesmo anno, pelo qual se per-

mute a pescaria volante das Balêas em todas as

Costas do Reino até ao Brasil e Moçambique, e

franquêa nas Ilhas de Cabo Verde as sedentárias, he

hum remédio efficassissimo para promover este in-

teressante ramo. Em geral são pobrissimos os ha-

bitantes delias; existem muito poucos sujeitos de
cabedaes , e estes inequivalentes , ou já pelas suas

posses, ou já pela falta de conhecimentos
,
que só

pelo patriotismo, e sem certeza de interesses pro-

cedessem a estas observações. Se se conseguisse

que algum Negociante opulento desta Cidade se

animasse a fazellas, he o único meio de o conse-

guir.

A falsa idéa do péssimo clima das Ilhas de

Cabo Verde os aterra. Desterre-se esta quimera,
que só se verifica na de Sant-Iago, e Maio, su-

jeitas á moléstia endémica, que são febres conti-

nuas, conhecidas alli por doença da terra, que
atacando infalivelmente aos de fora

,
que nella se

estabelecem , e ainda com mais força aos indiví-

duos das adjacentes principalmente da Brava, e

Santo Antão, frequentissimamente os sacrifica á

sua malignidade
,
procedida dos effluvios da terra
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occasionados e produzidos pela fermentação, e hu-

midade; opinião deduzida de que na estacão chu-

vosa vem do interior trazida pelos cacres , espécie

de caranguejo, assaz fétida, o que comprova a

sua putrefacçao. Formalisenvse estabelecimentos

em qualquer das outras, como S. Nicoláo , Santo

Antão, S. Vicente, Fogo, e Brava: o seu clima

não cede em saudabilidade a algum. O Europeo
nada estranha. Estendão-se as idéas amancommu-
nar este plano com o de o unir com o Comme r-

cio de Guiné. Hum sujeito de honra incumbido
verificaria a minha asserção. Os Anglo-America-
nos não seapproveitarião do nosso descuido : huma
nova vida animaria as Ilhas de Cabo Verde; des-

pertarião do estado lethargico, e apalhia em que
tem jazido: os habitantes se facilitarião , e o cor-

po da Nação se regosijaria de ver restituído ás

suas funcções hum corpo quasi inútil.

(Trata o A uthor também do Annil , Canna de
Assucar, e Bestas; mas sobre isto he pouco inte-

ressante, a meu ver etc. pois são productos que
apenas dão para as Ilhas, e susceptíveis de pouco
melhoramento.

Tratando do melhoramento da Real Fazenda
propõe o seguinte:

1.° Formar hum novo Foral, análogo á situa-
ção presente. 2° Estabelecer huma Junta Geral de
Fazenda, e Subalternas nas Ilhas, com subordi-
nação áquella, pelas quaes sejão ventilados todos
os objectos de Fazenda. 3.° Construir Casas de Al-
fandega , onde se dem as entradas de Fazendas,
e dos artigos importados , ou exportados, sujeitos
ao exame pelo Corpo do Tribunal, e não só pelo
Governador, ou Provedor. 4.° Todos os pagamen-
tos de soldos, ordenados, côngruas, jornaes, e de
qualquer despeza , sejão feitos pelo Corpo da Jun-
ta, precedendo as respostas do Provedor, ou Es-
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crivão da Fazenda, que, depositários do Foral, e
Ordens Regias, mostrarão o termo que devem ter

na conformidade delias para que na contravenção
possa ter a Real Fazenda a devida inderonisação

onde compila. 5.° Os artigos remettidos das Jlhas,

como Tabaco, Algodão, etc.
,
pertencentes a es-

ta, dar-se-lhes a competente entrada na Alfande-
ga, sendo devidamente escripturadas, ou as rer

messas feitas para este Reino, ou os productos da
sua venda na Capital , desterrando se a pratica de
exhibir o preço porque vem dallí .carregados, que
he somenos do corrente , ou de serem remeltidos

em amostras, sem a menor declaração nos Livros

respectivos. 6.° Dar-se pontual execução á provir

dentissima Provisão Regia expedida pelo Presiden-

te do Real Erário em 19 de Dezembro de 1795:

a conservação dos rendeiros, a suavidade na co-

brança dos foros e dividas antigas, para que os

foreiros pobres não sejão vexados com execuções
rápidas, he huma medida tão lisongeita á humani-
dade como aos interesses Régios: a renovação dos

Tombos, e a remedição das terras he de vantagens
grandes á Real Fazenda. A contestação ultima em
S. Nicoláo do Capitão Hermogenes António de

Oliveira com os co-herdeiros mostra muito a in-

exacção das medições, e os prejuízos surdos delia,

quando só nesta fazenda se encontrou hum exces-

so de 2^336 lanças indevidamente possuídas. A
cobrança das dividas activas, a restricção das des-

pezas não excedendo ao determinado no Regimen-
to, a coarctação dás extraordinária**, eião tam-

bém medidas tomadas e ordenadas peia mesma sa-

bia Provisão, que não teve outro resuliado mais

que o de ser registada e initairaimente esquecida.

7° Como pela Carta Regia de 20 de Setembro de

J799 se permittisse a introducção de novos impos-

tos de 20 rs. em cada alqueire de milhp , sem ex-
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pianaçao de quem os deveria exhibir, que natural-

mente devia ser o vendedor, por hum modo inver-

so se o ha do comprador, termo que tornou im-

productiva aqueHa medida, pois que tendo sido a
maior parte das exportações p^ela Administração

do Real Contracto da Urzella , os privilégios des-

viílo da sua parte estas contribuições. 8.° Com-
prão-se Navios aos Nacionaes e Estrangeiros, e se

não paga o menor direito contra a pratica geral do
Reino, e Conquistas, nao havendo privilegio para

tal excepção. Deve haver huma declaração do co-

mo, e do quanto se ha de haver em taes transac-

ções. 9.° Todas e quaesquer despezas extraordi-

nárias que por ordem dos Governadores se facão
nas feitorias , sejâo escript tiradas no Livro Geral
da Receita e Despeza na Capital com a competen-
te sahida. 10.° Os Balanços grandes, a anualmente
remettidos ao Real Erário, sejâo necessária e in-

defectivelmente acompanhados de todas as Contas
correntes das Feitorias, assignadas pelos respecti-

vos Feitores. Este lance desviará as avultadas des-
pezas mandadas fazer pelos mesmos Governadores,
e alli ignoradas, pois que nelles só são individua-
dos os remanescentes liquidos remettidos ao Cofre.
Formar-se-hia hum juizo seguro do estado actual
da Fazenda, e o Feitor se esmeraria em distin-
guir-se nos augmentos da sua administração. J].°

Pôrem-se em rendas inamovíveis as Fazendas de
Cova-Figueira, Affonso Gil, e Montados Reaes na
Ilha do Fogo; pois que sendo computada só a pri-
meira a trezentos alqueires de planta que produ-
zem ao arrendatário 2/000 rs. por cada hum nos
cem alqueires cultivados, distribuída pelos mora-
dores da Freguezia dos Mosteiros, extremamente
desarranjados pela ultima erupção vulcânica do an-
no de 1799, ainda pelos meios rendimentos são ex-
cedentes os seus productos aos resultados de todas
as arrematações feitas até ao presente. 12.° Prohi-
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bir a compra de fato velho aos Estrangeiros, com
que hão os nossos excellenles refrescos, de que po-

dem resuitar-on moléstias ou falia de consumo das

fazendas, e consequentemente dos Direitos. 13,*

Sendo frequentemente nos Portos deixadas ancoras

com bocas dos Navios Estrangeiros
;
e se não faça

a menor arrecadação, pela Real Fazenda sejão re-

colhidas , e por sua conta vendidas, quando den-

tro do anno não appareça o Senhorio. 14.° Enca-
lhando balêas em quaesquer praias, comosuccedeo
em Sant-Iago nos annos de 1793, e 1801, fazer

extrahir-lhes o azeite em beneficio da Real Fazen-

da. Iã.
e
Regular nas salvas as despezas da pólvora

na conformidade da Provisão Regia de 2 de Junho
de 1728 desviando os abusos. 16.° Renovar a anti-

ga pratica de entradas e sahidas dos petrechos, ar-

mas, e munições, desviando as fraudes a que he

sujeito o methodo ultimamente praticado. 17.* Ha-
ja hum Livro de Próprios Reaes, onde sejão lança-

dos com a maior individuação, e conservado em
poder do Escrivão da Fazenda. 18.° Este igualmen-

te tenha os Foraes de todas as Ilhas, o que não

succede
,
pois que ignorando-os se impossibilita de

solicitar as vantagens particulares, e conformes á

sua situação, é responder ás duvidas e casos que

possão occorrer. 19.° Sejão muito cuidadosamente

examinadas as Contas das Feitorias dos intervallos

de 1778 ao fim de Dezembro de 1779, em que fin-

dando a Companhia do Pará e Maranhão, teve

principio a Sociedade, e do principio de 1787, em
que terminou esta até ao presente. Combinem-se

os rendimentos e remessas das Feitorias com o re-

cebimento na Capital: acabe-se este estado ambu-

lante, e equivoco daquellas contas: perceba a Real

Fazenda o que se lhe deva, e os Feitores as quita-

ções devidas. 20.' Introduzir naquellas o methodo

de Escripluração praticado na Capital , regulado

pelas instrucções remettidas pelo Heal Erário.
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( As frivolidades em que alguns homens se

empregão dão ás vezes motivo aos génios joviaes

para fazerem rir de producções taes como a se-

guinte publicada em Paris.)

A Gravata considerada em si mesma , e nas suas re-

lações com a sociedade e com os indivíduos.

A revolução foi para o toucador, assim como
para a Ordem civil e politica, hum tempo de cri-

se, e de anarquia; elía acarretou á gravata particu-

larmente huma dessas in novações orgânicas, que
vem no intervallo dos séculos renovar a face das

cousas. Debaixo do antigo regime cada classe da
sociedade tinha o seu trage

;
por este se conhecia

o Cavalheiro, o homem de condição média, e o

artista. Então a gravata (se he licito dar tal nome
ao bocado de cassa e á tira de renda que os nossos

Avós atavão ao pescoço) era apenas hum objecto

necessário mais ou menos rico , mas sem conside-

ração e sem importância pessoal. A final vierão os

Francezes a ser todos iguaes em seus direitos , e

também no trage, e por isso nem a diíferença dá
fazenda , nem a moda distinguirão as condições.
Como era possivel conhecellas no meio de tanta

uniformidade? A' gravata estava reservado este

novo destino ; desde então nasceo para a vida pu-
blica, e adquirio huma importância social, veio a
ser o meio de conhecer o homem de bem , e o ho-

mem de educação. Cora effeito, de todas as partes

do trage a gravata he a única que pertence ao ho-
mem, a única em que se acha a individualidade, Do
chapeo , da casaca , e das botas todo o mérito re-

cahe no chapeleiro, no alfaiate, e no çapateiro,

v
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que os entregão em toda a sua louçania ; mas no
seu uso não apparece a arte de quem os traz. Mas
quanto á gravata o homem não tem auxilio, nem
apoio; está abandonado a si mesmo. A engomadei-
ra lhe entrega hum bocado de cassa engomado de
que lira parlido segundo o ajudar o seu engenho:
he hum pedaço de mármore nas mãos de Fidias,

ou de hum Canleiro. He cousa sabida hoje em dia

por todos os homens que reflectem que pela grava-
ta se pode ajuizar de quem a usa , e que para for-

mar conceito de hum homem basta lançar huma
vista de olhos á parte que une a cabeça com o
corpo.

A gravata direita, sem dobra, e teza , com
hum nó chato, quadrado, e symétrico, como se

fora delineado peio compasso doGeómetra, annun-
cia hum homem exacto, secco , e egoísta.

A gravata de cassa muito alva, sem gomma
,

ondeante, com huma rosa cheia e affectada — he
hum palrador elegante , diffuso ,

fastidioso , e conta-

dor de noticias , ou novelleiro.

A gravata de cambraia, nem muito alta nem
muito baixa, bastante flexível para deixar ao pes-

coço toda a liberdade dos seus movimentos , com
hum nó engraçado, mas singelo e simples — he

hum poeta elegíaco!

raro aqui
,
por não manchar com algumas re-

gras hum assumpto digno de inspirar volumes, tal

he o seu interesse, vastidão, e importância.

Considerados na relação da gravata os ho-

mens , naturalmente se dividem em três grandes

cathegoria$.

Primeiramente, começando pela que merece

menos attenção, se apresenta essa classe numero»

fea de homens que trazem gravata sem a sentirem,

nem a comprebenderem
;
que todas as manhãs

at#o huru bocado de paninho á roda do pescoço
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como se fosse huma corda , e depois disso vão io-

do o dia tratar dos seus negócios, passear, e co-

mer, e á noite deitào-se e pegão no somno sem es-

crúpulo, sem remorso, perfeitamente satisfeitos de
si mesmos , como se a sua gravata estivesse posta

da melhor maneira possível: — gente nulla que
continua o século dezoito no meio do decimo no-

no ; Anachronismos vivos, mas demasiado numero-
sos, com vergonha o digo, opprobrio de hum sé-

culo de luzes , e que apenas mencionamos aqui por.

via de commemoraeão
;

pois quanto á gravata são

entes negativos.

Acima destes immediatamente apparecem os

que apenas lobrigão a vantagem que a gravata en-

cerra, e o partido que delia se pode tirar, mas
que sem o poderem tirar por si mesmos se consi-

derão obrigados a copiar os outros. Ânimos apou^
cados, estéreis, sem imaginação, sem huma única

idéa que lhes seja própria, estudão todos os dias o

mesmo nó com que hão d'apparecer no dia seguin-

te!! ! Que conceito se pode fazer deste servum pe^
cus da gravata? Comparallos-hei a esses homens
frívolos que todas as manhãs vão procurar nos pe-

riódicos as idéas que terão no resto do dia, ou
aos mendigos que se alimentão com a alheia cari-

dade.

Finalmente no primeiro lugar se collocão es-

ses homens fortes e sólidos por si mesmos, que
aprecião e sabem o que he huma gravata

,
que a

entendem no que ella tem de essencial e d'intimo
com a energia do entendimento e a força de enge-
nho, apenas concedidas a alguns mortaeso;MGS cequus

amavit Júpiter. Esses não tem Mestres, nem mo-
delos; em si mesmos achão grandes e úteis recur-

sos; só de si próprios recebem conselho; são ver-

dadeiramente creadores

!

Por quanto a gravata só vive de originalida-

v 2
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de, e de graça; a imitação e sujeição ás regras

lhe fazem perder o bom tom, a arrefecem, eama-
tão. Não he pelo estudo, nem pelo trabalho, mas
espontaneamente pelo instincto, pela inspiração

,

que se consegue pôr bem huma gravata. Hnma
gravata bem posta he huma prova d'eneenho,
que se admira e aprecia, mas de que se não pode
fazer a analyse, nem dar o ensino: por isso ouso
dizer com toda a força da convicção, a gravata
he romanesca na sua essência ; logo que a sujei-

tarem a regras geraes e princípios fixos, acabou,

E no entanto appareceo no Mundo hum Ba-
rão de I/Empese que publicou a Arte de pôr a
gravata! — Arte e gravata! eis-aqui palavras que
bramão por se verem huma a par da outra. Que
confusão de idéas , e quanto he fácil ajuizar do
homem á vista de semelhante fraze ! Veja-se o tal

Barão com o pescoço tezo, a gravata direita como
se fora de cartão, o nó secco e chato, as pontas

reunidas e prezas com hum alfinete, em fim tudo
quanto se pode imaginar de mais acanhado. E o

seu livro! Isso provoca riso inexlinguivel. Divi-

sões, separações de géneros , classificações, prohi-

bições, huma iuteira legislação Aristotélica , hum
verdadeiro Código á moda de Boileau. Ora esi-aqui

como se preparão estorvos ao engenho, como he

que o envolvem nas mantilhas da noticia, como se

fornecem textos e argumentos á mediocridade, co-

mo se perverte o gosto publico; felizmente ha

ânimos dotados de firmeza para superar ridículos

obstáculos
,

para caminharem avante com hum
passo firme e seguro, e conservarem a gravata

na sua nativa liberdade, e no seu esplendor!

(Silhouelte.J
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PROBLEMA.

Qual he mais prejudicial ao Príncipe, servir-se de Ministro

jídulador, ou Ambicioso 9 Defetide-se que o ambicioso.

Grande desgraça de hum Principe servir-se de Ministro

adulador! porém ainda maior infelicidade governar-se por

Ministro ambicioso! Os que approvão todas as resoluções

dos Soberanos , fazem-se vassallos ate no entendimento ; e

não sei que esteja mal a hum Principe o domínio doimmor-
tal. Bem conheço queadulallo não será pretender-lhe o acer-

to ;
quem negará, que he temer-lhe a indignação' Ao me-

nos já leva a lisonja confessada a veneração no medo; po-

rém nos desconcertos da ambição o primeiro vendido he o
Monarca; e que maior rebeldia para a Mageslade

,
que es-

tar a sua reputação dependente da cubica do Ministro, pon-

do-lhe preço, ou á benignidade do favor, ou á rectidão da
justiça? A adulação he hum affecto , ainda que servil, me-
nos indecente, pois pó tem por objecto o gosto do Principe;

e como este nasceo para mandar, desacerta somente no mo-
do de obedecer; mas a ambição sacrificando os Soberanos
aos seus interesses os obrigâo a Idolatrias indignas, fazen-

do-os victimas de simulacros infames.

Estes dois vícios são o contagio dos Impérios, e para
que com melhor individuação se desempenhem os preceitos

do Problema, descreverei a ambos, regulando pelos seus

effeilos as suas qualidades. He impossível que com Ministros
aduladores possa haver Príncipes perfeitos, porque aspiran-
do todos a parecer Divindades, mal quererão arrepender-se

de desacertos adorados, ainda quando os conhecem. Para
que havião de arriscar com a emeoda o culto que estavão
conseguindo com o vicio, e mais quando em tudo o que to-

ca ao seu respeito não costumão a disputar a razão, senão
as ceremonias?

Como queremos que melhore de costumes, se vendo-os

na lisonja dos vassallos estabelecidos como Leis, lhe enfeão
a utilidade pela obediência? Esta he huma das mais noci-

vas circunstancias do absurdo applaudido, interessar-se na
sua conservação, ate' a vaidade de quem o commette.

O certo he que desordens louvadas não se reprimem

,



158 Museu Literário.

sem que se entre no receio de malquistar-se com o séquito

que as applaude. Para a correcção delias não basta só re-

duzir a vontade, he necessário também concorrer o entendi-

mento, porque na fé da verdade do Ministro, que as acre-

dita , se tem já feito razão a confiança.

A lisonja logo que applaude os vícios, condemna ab

virtudes; porque são os dois extremos mais oppostos como
Antípodas, quanto mais hum se eleva, tanto mais o outro se

precipita. Dizem muitos que a adulação pode ser hum acto

indifferente ;
porém eu dissera que sempre he culpável, por-

que ainda quando aconteça louvar-se o justo, como fizera

também «no indigno o mesmo, a indifferença esteve da parte

do accidente , e não da intenção. Os acertos não se devem
regular pelos acasos, porque não são virtudes as que depen-

dem dos successos.

Para os Príncipes não ha infidelidade mais condemna-
vel que a lisonja. Conjurarem-se contra a sua opinião he

muito peor que contra a sua vida, porque he sem duvida

que não nascerão nem para eternos, nem para escandalosos;

com que parece que os offende menos quem os quer morlaes

antes que delinquentes. Vai grande differença de conspirar

contra a vida da natureza, ou contra a vida da memoria;
esta segunda conjuração, não he menos que fazellos cadu-

cos na parte, em que só podião ser immortaes. Que incon-

fidência mais cruel, que escurecendo-lhe a reputação, entre-

gar as suas acções á fama , tão cadáveres de acertos
,
que só

facão horrores á Posteridade.

Quando se achão applaudidos dos Ministros os defeitos

dos Príncipes, ainda lhe custarão mais escrúpulos os remé-

dios que as desordens
,
porque na supposição de virtudes,

se retardará o arrependimento na duvida de auxilio, ou de

tentação.

Ordinariamente são os Soberanos os mais prejudicados

no vicio da adulação, porque he quasi inseparável dos ouvi-

dos dos poderosos
,
que he hum affecto hypocrita

,
que re-

vestido de respeito leva dissimulada a dependência, e por

isso nunca se resolve a cortejar os infelizes. Quando são os

instrumentos da lisonja os primeiros Ministros, he mui dif-

ficil reparar-se o damiro de que são origem ;
porque se in-

troduz na confiança das Magestades , apadrinhado da autho-

ridade das pessoas, e como sempre fallão á vontade dos So-

beranoá, para crerem ó que injustamente lhe approvão,

também está nelles a propensão do génio, contribuindo pa-
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ra os esforços da fé, e depois de estar tanto adiante a cor-,

rupção dos costumes, oli como serão violentos os regressos

da natureza

!

Os que tem a fortuna de assistirem aos Monarcas, só

hão de attender em conservar-lbes inteira a Magestade na
opinião: que cuidado mais inútil que empregar-se na satis-

fação do seu gosto podendo occupar-se na immortalidade da
sua fama? Não importa que exoedâo aos outros homens no

e:>plendor do nascimento ; os Ministros Iilustres hão de obrar

tão altamente na educação dos Príncipes, que ainda se

avantagem aos que lhe derão o sangue, fazendo-se progeni-

tores do seu espirito; a gloria será, pois não podem crescer

em fortuna, obrigallos a que melhorem d'alma.

Estas são as qualidades da lisonja, e parece que não
pode produzir peores efTeitos a ambição; porém ainda são

mais vituperáveis ;
porque a ambição he huma hydropisia

do interesse; assim como este mal he incurável nos corpos

humanos, assim este vicio he irremediável nos ânimos ava-

rentos. A lisonja segue a inclinação do Principe; o ambi-
cioso só se deixa atrahir da sua. Quem negará que já nesta

parte he muito menos nobre, pois tem objecto tanto mais
inferior? Todo o cuidado do Ministro ambicioso he accumu-
lar fazenda , ainda que seja commerciando com a justiça ;

parece que se não contenta de exercitar hum viciío sem que
se duplique a culpa no estrago de huma virtude. A favor

das suas conveniências de tal modo interpreta as Leis que
parece que he elle o que as institue, efallando assim á men-
te do Principe, quando o lisongeiro só se satisfaz de ter par-
te no seu favor; o ambicioso até intenta ter jurisdicção no
seu entendimento , atrevendo-se para perniciosos fins, não
só a decifrallo, mas a pervertello.

Não ha occupação publica que não ponha em praça ;

miserável, pobríssimo vicio, pois o vender argue necessida-

de! Que maior opprobrio da ambição qye a antipathia que
tem com a generosidade? Como deixará de ser o peor dos
vicios aquelle que tem por contraria a melhor das virtudes?
A lisonja não tem nenhuma opposição com o liberal , antes
se quizessemos desculpalla

,
podéramos dizer que de generosa

até se não atreve a condemnar os vicios. Já disse que da
ambição do Ministro o primeiro vendido era o Principe;
agora digo que não só lhe vende a pessoa, mas o espirito,

porque a alma da Magestade he a Justiça; corrompidas as
teis, não he mais que cadáver a Soberania.
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Vender os Lugares áquelles que possuem mais, he dar

á fortuna o que tocava ao merecimento: e que maior fata-

lidade de huma Monarquia, que estar a administração dos

prémios só á conta dos influxos das estrellas? Os Ministros

que iniquametite vendem os Cargos da Republica , todo o di-

nheiro que recebem por elles, parece que o recebem, não
em desempenho do seu contracto , mas em satisfação da sua

injuria. O peor de tudo he que de huma venda se originão

muitas vendas; porque aquelle que comprou o Lugar fica

lambem com razão para o vender. Infelizes os Príncipes

que se servem de tão desestimáveis Ministros! Chamo-os
assim, porque em semelhantes homens, ah\da que se con-

serve a forma, está desmentindo o racional.

Se os indultos conseguidos á singularidade das Artes,

se praticassem também com os únicos na malícia
,
que pri-

vilegiados que estarião estes Ministros para o castigo! O
certo he que por horrível que fosse a condemnação como in-

ferior á grandeza da culpa, se veria ainda infamada a recti-

dão da justiça. Finalmente para que em tudo a ambição
seja mais abominável até inclue em si o vicio da lisonja,

porque todas as vezes que se interessa, se adulla.

(Júlio de Mello de Castro.)

Fim do iV.
#
F.

LISBOA, NA IMPRESSÃO REGIA. 1833,

Com Licença,
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N. B. Sem duvida se lerá com satisfação a seguinte Car-

ta escrita pelo K, P. José Agostinho de Macedo, cuja per-

da a Pátria deplora, e t|iie lie liuma das mais jocosas pro-

ducçòes de sua inimitável peuna , sendo-nos perniiltida a

sua publicação pelo possuidor do Ais.

Carta do Doutor Manoel Mendes Fogaça escrita

de Lisboa a hum seu Amigo Trasmontano sobre

o grande prodígio do invisível, ou encoberto das

Botas.

v^Js prodígios, meu Amigo, desta Capital são

mais que os dias que nella me demoro para a

conclusão dos meus negócios. Já vos dei parte da
Comedia Preta, que vi representar, e quando ima-
ginava que os meus olhos não teriào mais que
vér , nem minha aJim que desejar, como se a Co-
media de noite fosse hum ensaio para a que devia
vér de dia , eu me achei repentinamente especta-

dor da mais estrondosa Scena, que se podia obser-

var não em o grande theatro da Terra, mas no
movediço tablado das ondas : Scena mais pasmosa
que as grandes batalhas de Abukir, e TraíaJgar.
Assim como tinha apparecido nesta eslalagem dos
Cachimbos o homem dos bilhetes da Opera, appa-
receo outro com outro impresso, que promettia pa-
ra hum a Segunda feira, que se imaginou ser a 2
de Dezembro deste anno, hum Undamhulo, que
com humas botas de O rtiça calçadas daria hum
passeio por cima das a^nas do Tejo, desde a Tor-
re de .Belém até á Tone Velha; cousa que nâo

x
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devia parecer eaíranha
,
porque já ena Virgílio se

acha hurna mulher corriqueira chamada Camilla
,

que ainda fazia mais, conforme o texto do Poeta:

Foi (ao leve de pé como htima chara
;

Que, deitando a correr n'huma s^ara
,

Dobrada nao deixou nenhuma espiga;
Tudo tezo ficou como huma figa;

Se acaso dava pelo mar ás trancas
,

Nunca molhava os pés nas ondas brancas.

Com esta anthoridade de Virgílio, ínfallível era

matéria de Hydraulica, e com as demonstrações
que em todo o rigor Mathematico me fizera*o de-
pois dois Doutores meus conhecidos, o Doutor La-
bteno, e o Bacharel Paterno, fiquei tranquillo, e
pouco alvoroçado, porque me lembra ter lido em
hum Elogio de Theatro chamado a Gruta de Jove
com o Templo do Fado, que este era o Século dos
prodígios, e que nielles se tinhão visto Almirantes,
que corridos cora tempo chegarão por necessidade
a comer

Pão pouco, e negro, agua turva, e choca,
Em vez de bolos , e Café de Moca

;

E bacalháo sediço, e já bichoso

,

Em vez de peras, e ananás cheiroso.

Tudo pode ser , mem bom amigo, tudo pode ser:

será por Magica como o Tyranno A deli

,

Que ora fica de amor como pateta,

Ora pega n'hum páo , dá no Poeta,

I

Observadores curiosos me disserao, que a «ensa-

çSo que a noticia fizera no povo de Lisboa, e seu

Termo, d'áquem, d'álem Tejo, fôra ou seme-
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jhante, ou maior, que a que causara o Edital do

Gigante Voraz, que com efieiío desempenhou o

titulo, e encheo as medidas de tão grande nome
comendo de huma assentada na Praça do Salitre,

não Carneiros, e Bezenos vivos, porém bons três

ou quatro mil cruzados ao embasbacado popula-

cho. Por todas as esquinas, ruas, e praças nâo se

escutava mais, que hum dito igual e uniforme =
Vamos ao homem das Botas.= Eu resolvi ser hum
dos espectadores para ler que contar nessa Provín-

cia Ullramontana. IVlas em fim, deixando aquietar

o primeiro tumulto da minha exaltada imaginação,

me puz de espaço a meditar sobre o annunciado

prodígio, se com efieiío e!Je se podia executar con-

forme as leis universaes da Natureza prescrípias

para o equilíbrio dos sólidos, e dos líquidos. Se a

Náo Médio-iVJundo se sustenta direita como hum
fuso em cima das aguas, porque razão hum corpo

humane se não ha de sobre as mesmas aguas sus-

tentar de pé, e tezo como hum alho? A Náo não
rasga as aguas , e se não vai ao fundo também o
homem das botas de cortiça se conservará sobre
as ondas como sobre hum solido pavimento. Se elie

se fizer mais leve, que o volume d'agua que octu-
pa , bem como he mais leve a Náo, que acolumna
d'agua que a sustenta

,
por certo não vai ao fun-

do , e muito mais se elle se metter n'hum Cortiço,
ou tiver hum Cortiço em cada perna. Mas o ho-
mem encortiçado desta maneira, não poderá an-

dar, ainda que possa aboiar, e neste caso, ou elle

fica mentiroso, ou o povo logrado. Se ^\\e atar a

cada pé hum bom Odre, ahi está o amigo botas
direito sobre a tremula superfície das aguas ; isso

também eu posso fazer sem ler estudado Mecâni-
ca. Mas, Senhor, que hum homem ande com dois

odres na barriga, ímo não excede a possibilidade,

porque ha folhas tão boas, que de certo o podem
x 2
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fazer; e lembrado estará V. m. daquelle antigo
bêbado do nosso lugar chamado o Miséria, que
ainda fazia mais alguma cousa : mas que bum ho-
mem com dois odres atados nos pés, possa andar,
ou passear, ou fazer a travessa , como diz o Edital,
por cima das aguas, eis-aqui o que não pôde ser.

Atar-se a hum pequeno Balão cheio de gaz , e tão

proporcionado com o pezo do corpo, que o conser-
ve suspenso sobre a superfície das aguas, e nesle
caso dando ás pernas como quem anda, deixar -se

ir ao som do Balão, se o Balão tivesse juizo de o
levar á Torre Velha, como elle prometia?... mas se
o Balão gazotico tivesse mais força que desse com
o Charlatão por ares, e ventos, e o levasse pela

barra fora, por onde elle na verdade devia ir, de-

pois de muito bem açoitado pela benévola, e mi-

mosa mão do Executor da alta Justia, sempre a

logração vinha a ser visível, e a mentira solemne
de fazer a travessa do Tejo passeando com humas
botas de cortiça por cima das aguas, que era o

promettido, eoque todos esperávamos conforme a

letra do Edital; de sorte que todas as considera-

ções que eu íiz, conduzindo me pelos diclames da

boa razão, e pelos mais sólidos princípios da Fysi-

ca antiga
,
que he a mais segura , me mostravao a

impossibilidade do facto; mas como a esfera dos

conhecimentos humanos está tão dilatada, que até

do pé para a mão se conquista hum Reino, huma
vez que nelle deixem entrar huns magotes de far-

roupilhas, e ha homens tão investigadores de cou-

sas raras, de segredos, emyst^rios impenetráveis,

que até achão a maneira de converter cães, e bur-

ros mortos em velas de espermaceti, homens tão

investigadores que achão a essência do Antimonio

arrebentador , e fazem depois hum Comité para o

massacre do género humano, dando tão bom fleo*

lho á morte, que habita huma floresta bordada por
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hum terrasso com capabilidade de fazer hum a de-

viação pelos seus departamentos com adresse a to-

das ascreaturas, estabelecendo onão-intercurso pa-

ra a vida, com outras cousas mais, que os homens
tem investigado, e investigarão , se os deixarem,
pois para tudo ha o encorajamento preciso. . . suspen-

di , meu Amigo, o meu assenso até vêr se se rea-

lizavao ou não os contentos no Edital, e não quiz

injuriar os investigadores dos segredos da Hydros-
tatica

,
persuadindo-me que elles não poderião in-

vestigar senão aquillo que eu podesse comprehen-
der. Todas as minhas duvidas se dissiparão quando
na véspera da Segunda feira aprazada, achando-me
em hum Botequim , onde de ordinário cos tu mão
ter alto Parlamento Poetas de truz, e Mathemati-
cos , Astrónomos, e Políticos de traz, e darem al-

li esclarecimento a matérias absirusas , classada já
por elles toda a Literatura em Ode Corja, ou-

vi hum que dizia = Movo a possibilidade da íra-

vessa , sem depreciar as opiniões do Congresso
,

com tanto que a pessoa undarnbula seja hum Car-
cunda w Os Padres Conscriptos

,
que rodeavão a mar-

mórea banca, ficarão, como engajados por hum êx-

tase, pendentes da boca do Filosofo, que ainda que
beiçudo, entrapado, entabacado, enlameado, des-

arcado, e destampado era capaz de ser Periodi-

quisla com abundança. Ru fiquei também arreba-
tado, e insensivelmente levando o banco entre as

pernas, com a boca hum palmo aberta, me fui

aproximando ao Filosofo, dizendo comigo, o ho-
mem he hum sandeo

,
pois hum carcunda por ser

carcunda deixa de ser hum trambolho pezado co-

mo hum Diabo, e pôde acaso pezar menos que a
columna d'a?ua em que se quizer sustentar torto,

porque direito não lhe deo licença a JViãi Nature-
za ? He verdade que eu ouço dizer ás vezes quan-
do hum carcunda passa pela rua = Ahi vai hum



166 Museu Literário.

golfinho = e os golfinhos tem a propriedade entre

os outros peixes de conservarem o corpo fora d'agua

de maneira que mais parece que andào com pés,

que sacudão as barbatanas, a que correspondem
os dois braços dos carcundas dependurados do pes-

coço. Mas em fim deixando as minhas reflexões

aproximei-me ao Filosofo, que disse, e nâo zom-
bando : = Senhores, eu não solto hurna palavra á

toa, os meus discursos sempre forâo massiços como
bum calháo: se eu fallei na possibilidade da un-

diambulação , e soltei por entre estes dentes, e

prolongadíssimos beiços a palavra Carcunda , he

porque sei pelas noticias confidenciaes, que adqui
ro nas minhas conferencias polilico-eslouvadas ào

Oáes do Sodré, que o sujeito, que se propõe a fa*

zer a travessa no passeio do Tejo, he hum Rachi-
tules

,
que para que até os adubadores das nossas

Filipinas me entendão, quer dizer Carcunda. Este
homem giboso , no ponto do preamar, quando o flu-

xo, e refluxo está por alguns minutos parado, se

resolve a tomar pela boca huma arrazoada porção

de gax de palha , o qual buscando repentinamente

a parte concava das duas tnormes alforjadas, que
conserva, huma no espinhaço, outra na região do
diafragma, e dilatando-se tanto que lhe tomem
liza a convexidade das duas marmotas, ei-lo ahi

equilibrado sobre o plano das aguas: se o pezo do
corpo o pncha para o centro do Tejo, a tendência

do indissipavel gaz que lhe nÃo foge, porque elie

protesta ter a boca fechada, ainda que seja diííicii

estar o Carcunda calado, o leva para o ar, e as

reiteradas experiências, que elle tem feito em ci-

ma de grandes gamelas d'agua Jhe tem ensinado,

que porção de gaz palhoto deva tomar pela boca,

para se conservar com as plantas achatadas sobre

a agua, e como Aranhiço humano ir movendo as

duas pernas a compasso das acclamações
, que a
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raridade do caso deve arranjar, de quarenta rnii

bocas abertas dos espectadores. Tenho explicado
o mysterio, qne não podia ser executado de outra,

maneira =Todos acharão razão ao Filosofo, profun-

do Arquimedes do nosso século. Ora, meu Amigo,
vede, e considerai o alvoroço em que eu o Doutor
Manoel Mendes Fogaça ficaria desejando vêr des-

pontar a rubicunda Aurora do dia 2 de Dezem-
bro, desejando vêr sahir da majestosa Torre de
Belém . que tão gloriosas memorias nos desperta

hum Carcunda Domador dos Elementos , marchan-
do como hum Neptuno sobre as prateadas ondas

do Padre Tejo! Só me ficava o susto de que no
caminho alguma Alforreca não engolisse aquelia

migalha de gente, não sendo preciso hum Tubarão
para semelhante lambisco. Lembrei^me do cardu-

me de carangueijos Moiros, que pccorreria para

verem por cima das aguas a sua perfeita imagem
e semelhança; lembrei-me que os Polvos, onde
não ha senão p#rnas , e cabeça, e nada de corpo

,

também seonnpinariào fora da a#ua para Jombriga-

rem ásua vontade a fluctuante Tataranha humana
;

em fim eu me representava a grandeza do espe-

ctáculo, e todas as suas circunstancias na expecta-
ção do desejado dia. Veio este dia, meu amigo,
veio este dia.

Toda a extensão do Ceo limpa, e jocunda,
Por vêr no mar as artes de hum Carcunda;
As ostras, mexilhões a balravento,

Por não ter ao passar impedimento
;

E as N aos possantes do invencível Jorge
r

Por vêr os passos do carnal alforge,

Esquecidas da Córsega Canalha
Todas dão fundo em linha de batalha;

Desde o mar de Alcochete á Trafaria

Veio dos Botes toda a bicharia.
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Ah ! meu Amigo, se eu me deixo ir atraz do cho-
ro do enthusiasmo bem depressa tinha concluído o
Poema novo de Carlos Magno, dedicado a seu Ir-

mão! Hasta que vos diga, que ainda que me an-
licipei a vêr o Diário para saber a que horas nas-
cia o Sol, quando era preamar, e o que aconleceo
neste dia a Lopo Barriga, Adail de Marrocos,
quando cheguei ao Cáes para me embarrar, ludo
tinha desapparecido; e por hum quartinho, e mui-
to trabalho fui feito Palinuro em hum concavo Sa-

veiro
,
que pelo pezo da gente (ao lento se movia,

que parecia huma demanda; mas isto mesmo foi

para mim huma vantagem
,

porque me deo lugar
para ir vendo , e contemplando hum daqueiJes

maravilhosos espectáculos da China, que vio Fernão
Mendes, meu quinto avô

,
quando por devoção foi á

China buscar hum as relíquias de prata ao Pagode
de Calempluy, quero dizer, huma Cidade fluctuan-

te, ou Lisboa tirada dos sete Montes, e pespega-
da no meio do Tejo, onde fervilhava ornais exqui-
sito sarapatel que atégora se tem visto: o bicho
mulher aparceirado fazia a maior porção do exer-
cito remanfe, e eu como hia muito junto á terra

no Saveiro, tive também lugar de ir lendo os di-

versos motes, e tenções, que espetadas em altos

mastaréos estavao de espaço a espaço ao longo
das praias. A primeira que vi foi no Cáes de JVIa-

noel Hibeiro, famcso pela muita gente que a eile

se tem mandado, que dizia:

Correi, ó Gentes devotas,
Correi a Belém com pressa

,

Vereis fazer a travessa

Do Tejo o homem das botas.

Mais abaixo, onde humas poucas de Pretas estavffo

fazendo limpeza a humas cousas cilíndricas-, e vi-
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dradas, estava hum páo , e nelle espetada huma
tarje orlada de amarello, que dizia

ide ver hum estrangeiro,

Que, sem se ver, nem mostrar,

Limpas vos ha de deixar

Hoje as bolças de dinheiro.

Na praia de Santo Amaro estava cravada huma
verga muito alta, e do tope huma taboa, que em
Campo de verde mos Irava três Burros pretos com
esta Leira em hum Listão cor de palha:

Vamos todos, irmãos, de companhia
Ver os raros prodígios deste dia :

Somos de raça igual, só differente

Em termos quatro pés, vós dois somente.

Já daqui para baixo nos era muito difficulíoso pas-

sar ,
porque os fios das embarcações se tinhao en-

grossado tanto, que mal podíamos avançar hum
passo de navegação; huma espantosa grita retum-
bava no dilatado espaço dos ares; cuidei que vi-

nhão abaixo os montes da outra banda; tanta era

a gente que sobre elles yia escanxada I Por certo

não pintou mais numeroso o exercito do Círio da
Ameixoeira o Boletim, que nos contou a victoria

!

O meu Saveiro com a recurvada proa cortava so-

berbamente as aguas como a Náo Vanguarda em
Copenhague, e quasi sossobrando dúzia e meia de
botes, se poz na frente das filas, que formavão a
primeira iinha dos patáos, tendo cortado todas as

outras, ainda que forão as da esquadra de panno
de linho encerado em que Bonaparte ha de passar

Estreito de Calais no anno de 2800. Eu cora os
01 hos estanhados nas portinholas da Torre a cavai-

io na proa, sentindo-rae inspirado de comichão
Y
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Poética, e picado da mosca do Parnazo , abri a

boca, e gritei :

Basta, Carcunda , basta de perguiça,
Sahe co'as tremendas botas de cortiça

,

Vem já mostrar á gente embasbacada
Esse enorme Baião, e essa alforjada.

Vem, Golfinho da terra, ó rica jóia,

Passeia affoito pelo mar sem bóia

;

Vem dar ao Pátrio triunfante Tejo
De nova forma mais hum Carangueja.
Vem , não tenhas vergonha, alcatruzado;

Que não debalde foste assignalado

;

Que em toda a terra quanta o mar circunda
Será famoso o nome do Carcunda

;

Vem dar-nos gosto , cumpre o desiderio

Da Madre Thetis
,
que o Cerúleo Império

Todo te offerta
,
paga do feitio

Desse teu rosto, e pernas de safio.

Párão as ondas, e Aquilão se cala,

Só por te verem no espinhaço a mala
;

Que por mais que te empines, e reloices

Nunca a despedes da garupa aos coices.

Olha que Febo já no mar se banha ;

Cumpre a promessa, desastrada Aranha.
Vem

,
que te esperao em applauso os zurros

D' hum espantoso exercito de Burros.

Vem pizar triunfante a opposta praia,

Mofino Choco, fedorenta Arraya:
E se a falta de gaz teu passo atalha

Vem que cá sobra á tua Empreza palha.

Todo o Mundo estava era profundo silencio aos

melodiosos acentos da minha Anacreontica , espe-

rando a primeira pernada do Aranhiço. Mandai-
me vós agora dizer, meu amigo, se por lá appare-

ceo o homem das Botas; que por cá ainda o não
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vimos; e para a função ser completa não fallou

senão o homem das Botas

!

Vosso Amigo

O Doutor Manoel Mendes Fogaça.

Nota escrita por Fouché em 1819.

(O famoso Duque cTOtranto tinha sollicitado

e obtido nos Estados do Imperador d'Áustria hum
asylo para passar o resto da vida; tinha assenta-

do residência em Ragusa , onde morreo como he
6abido, nos braços da Religião, tendo legado hu-

ma avultada som ma aos Conventos, e tendo pre-

parado para si hum dispendioso tumulo na Igreja

dos Camaldulenses. A conversão deste regicida

,

que fora da Congregação do Oratório, não he a
menos estranha circunstancia da sua vida. Do in-

terior do seu retiro tinha Fouché consentido em
tercommeroio epistolar com hum dos homens mais
atilados do Conselho Austríaco sobre a Revolu-
ção Franceza, e sobre os projectos da Constitui-
ção de que se cuidava então em toda a Europa.
Se algum dia se publicar esta correspondência , he
provável lance grande luz na historia dos tempos
modernos. A seguinte Nota dará huma idéa da im-
portância das revelações que nella fez o celebre
desterrado.)

m A Revolução Européa que rebentou em
França pelos rins do Século passado, foi mal com-
prehendida desde sua origem ; ella não pertenceo
«em aos Constitucionaes, nem aos Girondinos,
nem a Robespierre, nem a Buonaparte; tudo isto

pelo contrario pertenceo á Revolução Ella só

Y 2
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encara o futuro; o presente só lhe serve de pas-

sagem. Quanto ao passado, que já não está em

seu poder, ella se deve esforçar em o deprimir,

porque foi elle quem fundou os monumentos e as

instituições que empecem a sua marcha.

» Aquelle que diz que a Revolução só tem

em visla destruir, engana-se , e a ninguém per-

suadirá ; dificultosamente se acreditará que ho-

niens de caracter e de talento, alguns dos quaes

até são desinteressados , como muitas vezes entre

nós se encontrão , toda a vida andem a revolver-se

sem outro intuito mais que amontoar destroços, e

sepultar em ruínas o seu nome.

» O projecto verdadeiro, o que abrange os

outros todos, que se vai seguindo com paciência,

e que até agora só tem sido imperfeitamente co-

nhecido , ei-lo aqui

;

» Traía-se de fundar huma Republica Euro-

péa, ou antes huma Confederação de Republicas

Democráticas , em que só a palavra será soberana
,

e em que a Soberania se ha de manifestar pela

maioria dos votos . .

.

n Já se tem repartido as partes; tem-se ja tra-

çado a Carta estatística dos Círculos, ou dos Es-

tados. Estão designadas as Capitães, e já se prevê

a época em que os Soberanos , decahidos de sua

antiga authoridade, se poderão dar por felizes de

obterem huma pensão alimentar entrando na clas-

se de meros cidadãos. O projecto se ha de executar

sem abalos, se possível for. Porém onde se perce-

ber resistência, não se ha de poupar a força e o

sangue . .

.

» Na nova ordem de cousas que se prepara se

tem quatro objectos pnncipaes em vista:

» 1.° A destruição da nobreza de famílias,

visto que todos os homens nascem iguaes, e que

entre elles nâo ha superioridade natural senão o
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talento e a educação. ( Este principio so poderia ter

lugar no acto de hurna criança nascer, pois já no
mamar, que todas fazem , se não conhece a exacta

igualdade natural.)

» 2° Huma Legislação, que assegure a cada
hum a sua propriedade, e os fructos da sua indus-

tria, mas só durante a sua vida; porque {segundo

os princípios desta falsíssima Filosofia) não pode
huma pessoa empenhar além da sua existência o
que a Sociedade lhegarantio durante o tempo que
delia fez parte. Esta Legislação de que o Código
Francez he imperfeito esboço, deve evitar que as

transmissões hereditárias não tragão comsigo accu-
mulações que violarião o principio da igualdade,
e favorecerião o regresso dos privilégios.

v 3.° A illimilada tolerância em matéria reli-

giosa ; a Lei não se .podia apoiar senão nas prin*

cipios geraes da moral universal ; de que algumas
applicações podem variar segundo os tempos e os

lugares. " Nenhuma aulhoridade da terra poderia
impor huma crença, nem dizer-se interprete do
Ente Supremo, a cujos olhos todos os homens,
sen fio iguaes, tem igual direito a serem inspirados.

(Ou seja hum malvado
, ou hum bem morigeradoUí

)

n 4.° A abolição dos Soberanos hereditários.
Para chegar aesle ponto se ensina

,
que he absur-

do que oito, ou dei famílias transmittão na Euro-
pa, a titulo de herança, huma Soberania, que,
por direito natural, pertence aos povos. Entende-
se por povo a universalidade dos Cidadãos , em
que se conhece a faculdade imprescriptivel de ma-
nifestar, a cada instante, sua approvação, ou des-
approvação a respeito do Governo existente, pela
palavra, pelos escritos, pelas acções, e, sendo
preciso, pela insurreição! (Que tolices! Que fonte
inexhaurivel de desordens ! )

» As associações secretas tem concorrido do
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modo mais efíícaz para preparar esta revolução nas

idéa8 p nas cousas. Elias tem atacado a jerarquia

antiga propagando a igualdade, tem abalado oCa-
tholicismo inculcando nos ânimos o direito de exa-
me, e acolhendo em seu seio sem distincçao todas

as crenças oppostas. Tem servido, segundo as cir-

cunstancias, e debaixo de mil figuras, de introdu-

zir o gosto das innovações, de remoçar o espirito

humano, de centralizar todas as forças rnoraes

,

para as fazerem seguir nova direcção. A pólvora,

a Imprensa, e o desleixo dos Governos tem feito o

resto.

» He demasiado tarde para fazer parar este

movimento; a revolução está completa nas idéas,

e nos costumes! Com o trajo Europeo passeia a

igualdade com o seu nivel desde as margens do
Neva alé Gibraltar. A Legitimidade, objecto ou-

trora da devoção dos povos, está hoje reduzida,

entre as Nações mais adiantadas, a oíferecer-se

como auxiliadora dos povos , osquaes apenas a tra-

tão como alliada interina. Os Thronos da Europa,
restos do Feudalismo da idade média , de que for-

mavão as sumidades, já não tem apoio depois que
esse Feudalismo sedissolveo. Jánâotem mais apoio

que o de escritores assoldadados : porém os exérci-

tos vivem de guerra, e a guerra vive d'impostos.

Para ser conquistador he preciso opprimir o povo;

e a oppressão militar não pôde durar, no estado

moderno, mais de dez a quinze annos.

» Seria ocioso procurar hum centro a este im-

pulso universal, suppor directores conjurados, e

huma organisação regular; o motor por toda apar-

te se manifesta, sem que em parte alguma o pos-

são apanhar. He huma idéa commum a que se

unem certos homens em todos os paizes , sem te-

rem precisão de se corresponderem directamente 5

nem mesmo de se conhecerem»
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» Com tudo, de tempos a tempos se formão
momentâneos centros de actividade, e direcção.

O principal existe em França ha perto de cin-

coenta annos. Alli he que vários homens hábeis,

impondo-se a missão de unir em hum feixe toda9

as idéas novas, e divergentes
,
para as conduzirem

a hum fim único, se instituirão guias da opinião,

e conseguirão em breve tirar aos Governos a in-

fluencia moral sobre os Povos. Tudo lhes facilitava

o êxito. A Literatura Franceza
,

que se fizera

quasi universal, o caracter nacional propenso ásin-

novações, e mui superficial para perceber as con-
sequências delias; os ciúmes entre as ordens (ou
jerarquias do Estado) ; o amor próprio, com auxi-

lio do qual todo o Francez se deixa levar com os

olhos fechados como por hum cabresto ; a centra-

lisação das forças, dos poderes , até dos costumes,
começada no tempo de Richelieu, e quasi con-
cluída ao tempo da exaltação do Sucessor de
Luiz XV; taes são as circunstancias que accelerá-

rão em França a explosão, e eis a razão porque os
Bourbons forão os primeiros Monarcas, cujo Thro-
no foi atacado. Quando a Revolução começou, tu-

do parecia estar maduro para esta grande mudan-
ça ; circunstancias superiores á previsão humana

5

e resistências imprevistas vierão transformar o ca-
racter da revolução , a qual manchada de assassí-

nios, e de roubos, veio a ser empolgada por hum
General victorioso

» A Revolução he contagiosa. Não ha fron-

teiras que as idéas não possão transpor. Os Mo-
narcas

, unidos no perigo commum , devem pri-

meiro que tudo deixar todas as contendas de Es-
tado a Estado; descentralizar o fermento para o
dispersar ; manter a mais severa disciplina nos
Exércitos; exercer huma policia muiattenta; com-
prar o silencio dos espíritos boliçosos, que todos
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iem seu preço; imprimir a pouco e pouco huma
nova tendência a educarão publica; entreter, era

huma palavra, a revolução, ate terem penetrado'/

e Lerem tido tempo de se arreigarem instituições

compatíveis com os Thronos: eis em geral os

meios que cumpre empregar, senão para de todo

prevenir, ao menos para retardar, a conflagração

gerai do que ainda resta das antigas Monarquias»
Está nota profética foi communicada a»< vários

homens, tf Estado, que dirigirão os negócios de
França, .durante os últimos dez annos da Restau-
ração ; he de presumir que nenhum delles toma-
ria o trabalho .de a ler; e lie provável que os ven-

cedores de Julho, revolvendo as pastas dos Minis-
tros , tenhâo delia achado copias entre os papeis

deitados á .margem.

(Do Precursor N.° 4.
c

)

==
-

Documento Diplomático.
"'

iV. JB. Achando-se impressos vários dos nossos

Tratados com a Grã-Bretanha , não nos consta se

achem-. .alguns dos principaes , e sendo hum deíles

o de 16 de Maio de 1703, assaz essencial, e que

cumpre não perdermos de vista a .bem de nossos

justos interesses, aqui damos huma traducção dei-

je feita do Original em latim pelo tempo em que

elle se concluiu, que extrahimos de hum Livro

Ms. de Memorias de huma Bibliotheca particular.

Elle se acha também em Inglez e Francez no

tomo 1.° do Supplemento á Collecção de Martens;

mas íaltão alli os dois Artigos separados.
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Tratado de AUiança entre a Grã-Bretanha
,

Portugal, e Estados Gemes das Províncias

Unidas em 1703.

Resultando reciprocas conveniências aos Rei-

nos ifè Portugal, e Inglaterra , e aos Estados Ge-
raes das Províncias-Unidas dos Paizes-Baixos , e

aos seus Súbditos, e Vassaiiptfy de que a Paz, e

boa Amizade, que ha entre as três Potencias não
somente se conserve sem a menor alteração, mas
ainda se acerescente com maiores, e mais apertados

vínculos de união, de que pode redundar mais cer-

ta Segurança para a Paz e Tranquillidade da Eu-
ropa, que as ditas três Potencias desejão promo-
ver pela sua parte em beneficio universal de toda

e)la : acordarão de fazer entre si huma Liga defen-

siva perpetua, e para ésgfe efleito derão seus Pode»
res , e Plenipolencias a saber: Sua Sacra Real Ma-
jestade de Portugal a N N. N. N.N.; (*) Sua Real
Magestade da Grã-Bretanha a N. ; e os Senhores
Estados Geraes das Provineias-Unidas aN.,,: Os
quaes, em virtude dos ditos Poderes , e Plenipolen-
cias, que se permutarão antes de se assignar este

Tratado, sendo primeiro examinadas, e havidas
por legitimas , e suíhVien»es depois de conferirem
maduramente entre si esla matéria em Nome He
seus Altos Constituintes, se ajustarão, e convieiâo
nos Artigos seguintes:

Ari. J.° Que se approvão, confirmâV), e ratifi-

cão os Tratados feitos entre as ditas Potencias,
para que se observem pontual, e inteiramente,
excepto o que neste Tratado se dispõe, e estabe-

lece diferentemente , de maneira que entre os di-

tos Reinos e Estados, seus- V assaltos, e Súbditos

(#) Oã nomes vão no fim, e omittem-se aqui por evitar

o rupetillos.

Z
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haja huma verdadeira amizade, e Hei correspon-
dência ajudando-se lodos reciprocamente

9
e procu-

rando cada hnma das ditas Potencias as conve-
niências, e interesse das outras como se fossem
suns próprias.

Art. 2.° Que sendo caso, e em qualquer tem-
po, que os Reis de Caslella , e França prementes,

ou futuros, ou qualquer delles queirno , ou se pre-

suma que querem fazer guerra a Portugal no teu
Continente, ou nos seus Domínios, sejão quais-
quer que forem os ditos Reis, interporão Su^Ma-
gestade da Grã-Bretanha e os Senhores Estados
Geraes os seus Officios com os ditos Reis, ou
qualquer delles para que conservem, ou conserve
a Paz com Portugal e lhe não facão, ou faça a di-

ta guerra.

Ãrt. 3.° Que não tendo lugar estes Officios de
sorte que com efieito sequeira fazer guerra a Por-

tugal pelos ditos Reis, ou qualquer delles , as di-

las Potencias de Inglaterra e llollanda romperáõ
a guerra com todas as suas forças contra os ditos

Reis ou Rei, que a fizer a Portugal, e para a que
se fizer no dito Reino lhe darão doze mil homens
armados , e pagos á sua custa de tudo quanto lhe

for necessário, assim de soldos que hão de vencer

nos quartéis, como fora delles, e os ditos Alliados

terão sempre completo o dito numero de doze mil

homens, fazendo para isso as recrutas necessárias

á sua custa.

Art. 4.° Que neste mesmo caso serão obrigadas as

ditas Potencias de Inglaterra e Hollanda a ler e sus^

tentar em as Costas e Portos de Portugal, numero
competente de Navios de Guerra para defender

com segurança das forças dos Inimigos as ditas

Costas, e Portos, Commercio, e Frotas, com de-

claração que tendo-se notiria, ou chegando se a

entender que os ditos Portos y e Frotas podem ser
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invadidos com maior poder, e forças dos mesmos
Inimigos, serão obrigados os ditos Aliiados a man-
dar ao Reino de Portugal hum numero de Navios
respectivo, e ainda superior aos Navios e forças

dos dilos Inimigos que quizerem invadir os ditos

Portos , e Frotas.

Ari. 5.° Que fazendo-se Guerra a Portugal nas

S}ias Conquistas e Domínios pelos ditos Reis de Cas-

tella , e França, ou qualquer deiles , ou tendo Sua
Majestade de Portugal noticia que a querem fazer,

darão as ditas Potencias de Inglaterra, e Holianda
todos os Navios de Guerra que forem competentes
e respectivos aos dos Inimigos, e ainda superiores

de maneira que não só se lhe possa fazer opposi-

ção , mas ainda impedir a tal guerra ou invasão por
todo o tempo que a guerra durar, ou a occasiao o

pedir, e occupando os Inimigos nas ditas Conquis-
tas e Domínios alguma Praça ou Sitio em que se

fortifiquem continuarão estes soccorros até que in-

tegralmente se recupere a dita Praça ou Sitio, e
mais Praças e Siíios que forem tomados.

Art. 6.° Que estes Navios auxiliares estarão ás

Ordens de Sua Magestade de Portugal para obra-
rem o que lhes for mandado por Sua dita Mages-
iade, e passando ás Conquistas e Domínios de
Portugal, o 'que da parte de Sua IVlagestade lhes
ordenarem seus Governadores, e Vice-Keis nas
ditas Conquistas e Domínios.

Art. 7.° Que quando estes Navios Auxiliares

das duas Potencias de Inglaterra e Holianda se

unirem com os de Portugal no caso em qurf os de-
\eui socorrer , o Cabo da Bandeira de Armada,
ou Ksquadra de Portugal será o que fará os signaes

e chamará a Conselho de Guerra, o qual »e terá

lia mesma Capilânea de Portugal, e do que se. as-

sentar no dito Conselho se pa.ss^ráo as Ordens pe-

lo dito Cabo dos Navios de Portugal do que se ha
Z 2
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de obrar, as quaes executarão os Cabos dos Na-
vios Auxiliares, cada hum com os seus Navios.

Art. 8.° Que no caso em que huns, e outros

Navios das três Nações se unão a intentarem fac-

ção, que em comrnum pertença a todos os Allia-

dos, o Cabo da Bandeira da Potencia ou Nação
que commandar mais Navios será o que terá a

referida Preeminência no artigo antecedente, de
fazer os signaes e chamar a Conselho á sua Capi-
tânea , e tudo na mesma forma que acima se de-
clara.

Art. 9.° Que os doze mil homens que as Poten-
cias de Inglaterra, e Hollanda devem mandar de
soccorro a Sua Magestade de Portugal , e susten-

tar, e ter completos á sua custa pelo Artigo 3.°

deste Tratado em quanto a guerra durar , estarão

sujeitos não só ao mando Superior de sua Majes-
tade , mas ao de seus Generaes , e Cabos, que lhes

forem superiores, conforme os Postos que occupa-
rem ; e pelas desobediências . crimes, e excessos,

que commetterem serão castigados pelos Generaes
dos Exércitos ou Governadores conforme o esíylo

Militar, e com o rigor que forem os mesmos Por-

tuguezes, especialmente no que tocar á violação

das cousas da Religião.

Art. J0.° Os Alliados darão toda a liberdade,

ajuda, e favor aos Assentistas de Sua Magestade
de Portugal para que no caso sobredito possao ti-

rar dos seus Portos e Terras, toda a Pólvora, Mu-
nições, e Armas, e todo o género de grão com
todos os mais instrumentos de guerra, e provisões

assim de mar como de terra que se lhe pedirem,
e mandarem buscar, pelos mesmos preços em que
os ditos Alliados se costumão prover para o seu

serviço sem alteração alguma delles.

Art. 1 1.° Que snccedendo que os Reis de Cas-

tella, e França, ou qualquer delles queirão fazer
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guerra ao Reino de Inglaterra ou aos Estados Ge-
íaes , interporá Sua Magestade de Portugal os seus

Ofticios para que não rompao e se conservem na

Paz do dito Reino de Inglaterra e Estados Ge-
raes.

. Art. 12.° Que não valendo estes Ofticios, e fa-

zendo-se com efTeito a guerra pelos ditos Reis de

Castella. e França, ou qualquer delles, ao Reino

de Inglaterra; ou aos Estados Geraes, Sua Mages-
tade de Portugal será também obrigado a romper
a guerra com todas as suas forças aos ditos Reis

ou qualquer delles , e as ditas duas Potencias áe
Inglaterra e Hollanda o serão lambem neste caso

a lhe darem os mesmos soccorros de gente, e Na-
vios que ficão estipulados nos artigos antecedentes

psra o caso que os ditos Reis de França e Castel-

la, ou qualquer delies, rompao a guerra a Portugal,

tudo na mesma forma que nelles se declara.

Art. J3.° Que em hum , e outro caso de rompi-
mento de guerra será obrigado Sua JMagestade de
Portugal a ter dez Navios de Guerra para ajudar

a sua defensa e a dos Alliados, com declaração

que se a guerra se romper aos Alliados. pejas Co-
roas de Castella e França, ou somente pela de
Castella , neste caso os dez Navios de Sua Mages-
tade nao serão obrigados asahir das Costas d^- Por-
tugal , visto que nellas podem fazer huma diversão
muito vigorosa que seja de grande ajuda e socçor-
ro para os Alliados : sendo porém a guerra feita

pela Coroa de França , somente poderão neste caso
os Navios de Portugal ajudar aos Alliados incor*
porando-se com as suas Armadas.

Art i4.° Que se não farão Pazes, nem Tre~
goas sem consentimento eommum de todos os Al-
liados; e esta Liga será perpetua para sempre sem-
limitação de tempo.

Art. 15.° Que os Privilégios das Pessoas e Li-
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herdades do Cornmercio que tem ao presente os
Inglezes e Hollandezes em Portugal, terão recipro-

camente os Portuguezes nos Reinos de Inglaterra e

Estados de Hollanda.

Art. J6.° Que achando-se que na Capitulação
feita «obre Bombaim entre os Reinos de Portugal,

e Inglaterra se haja» excedido de huma parte , ou
faltado da outra ao complemento da diia Capitula-

rão j se porá tudo nos termos precisos delia. (No
Tomo 4/ das Provas da Historia Genealógica da Casa
Real

,
pag. 827, se acha o Tratado a que aqui se ai-

lude.J

Art. 17.° Que os Navios da Coroa de Portugal
não serão obrigados a pagar ancoragem no Porto de
Malaca, quando o não sejão os das mais Nações
da Europa.

Art. 18.° Que nos Portos de Sua Magestade
de Portugal, Inglaterra, e Estados Geraes , na ín-

dia Oriental se não consentirão nem se dará aco-

lhimento aos Navios de Piratas de quaesquer Na-
ções \ mas antes serão tratados c>mo Inimigos

communs dos Reinos e Domínios de Portugal , In-

glaterra , e Hollanda.

Art. 19.* Que no tempo da Paz se admiltiráõ

nos Portos maiores do Reino de Portvtal seis Na-
vios de Guerra de cada hvma das ditas Noives Jn-

qleza e Hollandeza , além dí s outros freis qte pelos

Tratados anteriores lhe são concedidos, para que
ao todo poSfcão ser admit tidos doye todos na mes-

ma furma que lhe eião permitlidos os :seis , e nos

Portos menores seadmittiráõ a este respeito os Na-
vios que corresponderem á sua força , e capacida-

de.

Art. 20.* Quo elies Plenipotenciários se obri-

gão a que os Altos Constituintes de c;da hum ra-

tifiquem este Tratado em legitima p devida forma ,

e que as ratificações se permutem nesta Corte de



Numero Vi. 183

Lisboa dentro de Ires mezes depois do dia da as-

signatura delie , efe.

Em fé do que nós sobreditos Plenipotenciá-

rios assignamos, ele. Lisboa 16 de Maio de 1703,

( Foi feito pelos mesmos Plenipotenciários que

assignárao és dois Artigos abaixo.)

Artigos separados.

h* Que para se evitar qualquer motivo de con-

trovérsia , e de menos boa inteligência entre a Co-

roa de Portugal , e os Estados Geraes das Provín-

cias Unidas, que poderia originar-se da duvida so-

bre as Contas do Pagamento que Sua Majestade
de Portugal se obrigou a fazer aos ditos Estados
GerRes pelo Sal de Setúbal, e seus direitos pelo

Tratado celebrado entre ambas as ditas Potencia»
no anno de 1669, pertendendo-se por parte de Sua
Magestade de Portugal ter satisfeito toda aquella

divida, e pela dos Senhores Estados Geraes que
se lhe restava ainda a dever hum a considerável
pari* delia, se ajustarão, e accordárao que ceden-
do cada huma delias alguma parte do direito que
nesta matéria pertende ler huma contra a outra , se
terminasse esta controvérsia por huma amigável com-
posição, e com erTeito convierao em que dando Sua
Magestade de Portugal aos Senhores Estados Ge-
raes a quantia de 850^000 cruzados do preço e va-

lor que hoje tem neste Reino em hum só pagamen-
to, que se fará logo, depois que se permutarem as
ratificações dos Tratados : os Senhores Estados
Geraes darão e desde ayora para enfao dao por
quite, e livre a Sua Magestade de Portugal não
só do que Sua Magestade era obrigado apagar-lhes
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pelo Sal He Setúbal e sens direitos em virtude do
dito Tratado de 1669, mas também da ArdJhena,
em virtude do outro Tratado do anno de 166 1, íjue

estava obrigado a resiitnir-lhe , e havia ficado em
Pernambuco, e em quaisquer outras Praças do
Brasil, de sorte que mediante a dita quantia de
850^000 cruzados paços na forma sobredita 4 nào
poderáô os ditos Senhores Estados Geraes pedir,
ou pretender em tempo algum de Sua Mage^ade
de Portugal algum pagamento, ou restituição em
virtude dos sobreditos Tratados eto.

2.° Os Senhores Estados Geraes não impediráÔ
que os Bispos de Cochim , Meliapor, e Malaca, e

os seus Ministros Ecclesiasticos Clérigos e Regu-
lares , Portugueses, visitem, e tratem do Espiri-

tual dos Catholicos Romanos que vivem nas terras

dos seus domínios, com declaração que os ditos Bis-

pos , e seus Ministros Ecclesiaslicos Clérigos e Re-
gulares senão poderão intrometer porqualquer via

no temporal das ditas terras e domínios dos ditos

Senhoras Estados Geraes.
Em fé do que nós sobreditos Plenipotenciários

assignamos em Lisboa, 16 de Maio de 1703.

Roque Monteiro Paim. O Duque Marquez de Fer-
reira.

Joseph cie Faria. O Marquez de alegrete.

D. Francisco Schonom- O Conde de Alvor,

berg.

(N. B. Foi ratificado pela Rainha Anna em
Windsor a 12 de Julho de 1703.)
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Pensamentos filosóficos sobre a Razão.

Não digamos que a Razão, collocada em vão

«o throno do homem , se acha sempre em menor-

idade : não, a razão não he a que he nimiamente

fraca ; as paixões he que são demasiadamente im-

petuosas. He verdade que a Náo em que a Natu-

reza nos collocou está muitas vezes a ponto de

naufragar; porém accusamos o Piloto do mal que
fazem os ventos impetuosos, que a nossa fogosa

inexperiência tem chamado para a submergir.

Quando o homem conhece a marcha da razão,

então entra a desconfiar da sua debilidade... Ora
lhe faltão as idéas primitivas, ora não chegão á

sua maturidade, e ás vezes deixa escapar as idéas

medianas, que enlação as de maior consideração.

Ha mil maneiras de commetter erros, e de cahir

.em illusões; e só ha hum caminho para chegar á

verdade.

As palavras que tem na linguagem do povo

hum sentido particular, e outro na linguagem filo-

sófica, corrompem o espirito da analyse, e põe hu-

ma barreira eterna entre a Lógica barbara da Ar-
te, e a simples Dialéctica da Natureza. Quem ima^

ginaria ver o sentido, que hoje damos á palavra

Paradoxo, na definição que Cicero dêo delia , se-

guindo os Gregos, de que he numa verdade filo-

sófica ignorada do vulgo?

A verdade, quanto ao seu enlace com a or-

dem social, não está ligada a huma especulação
sobre a essência dos Entes, mas sim ás relações

de huns com os outros. Ora estas relações devem
aa
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ser reaes , e não apparentes. Esta regra he da mais
rigorosa applicação em todos os ramos da Filoso-

fia , e da Moral. Por ter discorrido sobre apparen-
rencias infiéis he que a Escola de Ptrrhon negava
tudo, que o machiavelismo dos Sacerdotes do Pa-
ganismo encobria tudo, que a inquisição, ou in-

confidência republicana dos Governos revolucioná-

rios anniquilou tudo em França, e em toda a par-

te onde se tem erigido Governos revolucionários

logo se caminha a destruir; não só não edificão, nem
se quer procurão conservar o bom que existe, àêà
huma tão perversa Lógica não haveria no Mundo
nem máos Fysicos , nem Sectários, nem persegui-

dores.

O Author do Emílio, que, não obstante cahir

em gravíssimos erros, íoi algumas vezes tao profun-

do nas idéas moraes como Newton nas Maíhema-
ticas , disse que estava persuadido que para des-

cobrir as verdadeiras relações dos Entes entre si,

se deviao estudar as relações de cada hum delles

comsigo mesmo. Esít? pensamento he como huma
chave que simplifica todas as investigações : a sua
base he o Nasce te ipsum do antigo Filosofo, mas
aclarada pelo Genebrino.

A grande arte para resolver o problema des-

tas relações he partir de huma idéa simples porá

chegar a huma idéa complexa on composta , e des-

cer outra vez logo da idéa composta á itiéa sim-

ples. O entendimento não deve dar hum passo sem
que saiba onde está, d'onde vem , e como poderá

voltar atraz.

A razão, quando vela como o Anjo do Éden
á porta do Templo da Felicidade, só deve ler em
vista três objectos d'esludo, Deos , o Homem , e

a Natureza: Deos para o adorar e servir, pela

norma por elle revelada, e pelo seu Verbo estabe-

lecida
i
o Homem

,
para lhe ser útil ; e a Natureza
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para com o estudo delia encher a capacidade do

seu entendimento.

Sobre a Honra Militar.

•'

Se podessemos attribuir o dom da profecia ao

filho de Sulmona, diríamos que nas suas metamor-
foses poéticas tinha querido simbolisar a revolução

politica dos nossos tempos. Aquella nuvem com
que Júpiter cubrio aterra para roubar a pudicícia á

Deosa Io, convertida depois em vaecá
,

poderia

representar essa multidão de erros com que o gé-

nio revolucionário tem envolvido a Sociedade para

precipitar o homem no crime, eembrulecello. Não
ha máxima social que sé não tenha reduzido á

obscuridade, ou incerteza. Em lugar de preceitos

fixos, absolutos, e de universal comprehensão ,
e

observância se tem substituído na politica ena mo-
ral regras equívocas, ^ condicionaes ; e a razão

humana, lançada fóra das veredas que sempre ti-

nha seguido, parece que vaguea perdida pelos es-

paços iílimitados da Acadamia, e da Metafysica.
Quão singellas, quão certas e terminantes fõ-

rão em todo o tempo as regras dá honra militar !

Traidor infame se chamou sempre o homem que,
entrando espontaneamente no Serviço de hum Mo-
narca, o abandonava no perigo, ou se revoltava

contra elle abusando das armas que se lhe tiahão

confiado ; e se na verdade, houve Leaes que ven-
cidos forão victimas de hum vencedor irritado pela

resistência e constância, ainda que desgraçada, nun-
ca deixarão de obter depois huma sentença favorá-

vel no tribunal da opinião. Foi sempre o traidor

aa 2
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objecto de desconfiança e de desprezo ainda para
aqueJles mesmos a quem favoreceo

;
pois a traição

filha do vil interesse, e alimentada no seio da in-

gratidão e da cobardia, he julgada por todos, e bem
julgada, que não pôde existir juntamente com al-

guma outra disposição generosa. A Isabel, Rainha
de Inglaterra, se apresentou , requerendo hum em-
prego, certo Hespanhol que lhe havia entregado
huma Praça militar em Flandres; poiém a discre-

ta Soberana , sem privar o traidor das recompen-
sas pecuniárias com que lhe tinha pago, lhe res-

pondeo com todo o socego
,
que quando tivesse ne-

cessidade de alguma traição, então contaria com
elle ; resposta conceituosa

,
que, suppondo ao que

foi huma vez infiel com incapacidade habitual de
fazer cousa boa, equivale a hum livro inteiro de
eloquentes declamações contra os que fallão á fé

jurada.

Tão baixa he a condição dos traidores , tão

desprezível opapel do mentiroso, e do fingido, que
nem os grandes resultados das suas artes tem che-

gado a proporcionar-lhes estimação e applauso. Ain-
da mesmo dando Sexto, filho deTarquino, hum
novo Reino a Roma, nem por isso foi elogiada na
historia da sua Pátria a ficção com que obteve
o cominando militar entre os Gabios; e menos es-

timação goza na Eneida o astuto Sinon , que he o

ultimo dos Gregos que trabalharão inutilmente dez

annos no cerco de Troya.
Assim se tem pensado sempre. Porém a revo-

lução tudo veio trocar, e confundir. Não só descul-

pa a traição, mas tem pertendido dar-lhe assento
entre as virtudes mais excellentes | Com dizer hum
militar, que suas opiniões particulares são contra-

rias ao que manda a authoridade publica, já ha
quem o considera justificado, ainda que consinta,

sustente, ou proclame a rebellião ! E se por fra-
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queza
,
por temor de irritar o inimigo não faz uso

das suas armas, nada desmerece para com alguns

em manifestando a dôr ou sentimento que lhe cau-

sa a eflusão de sangue, principalmente se he da-

quelles que se chamão seus compatriotas! A estra-

da da honra militar, e a entrada no templo da Im-
mortalidade, tão escabrosas edifTiceis no tempo an-

tigo, se tem feito, segundo a nova doutrina, sobre-

maneira francas e accessiveis. Todo o estudo, e

toda a diííiculdade está em illudir os combates i

por onde os Entes mais fracos e desprezíveis, e os

homens mais timidos e aleivosos tem chegado a

ver-se expostos á veneração geral como dotados de
fortaleza , de patriotismo e de filantropia.

São certamente terríveis, e se achão já dema-
siadamente mostrados pela experiência, os males
que na Sociedade deve produzir a admissão de hu-

ma Ordem militar deliberante; porém ha cousa
que possa comparar se com a iniquidade que em
si mesma envolve a defecção ou deserção? O des-
valido que, batendo ás portas de hum poderoso, e
sendo admittido generosamente nos aposentos mais
próximos á sua camará, corre na alia noite a dar
entrada aos assassinos do seu bemfeitor, não he
mais detestável que o homem que, requerendo, e
obtendo hum emprego ao redor do Throno, abusa
da confiança e do beneficio para facilitar o assalto

aos inimigos do seu Rei. Só o monstruoso parrici-

dio pode prestar-nos medida para conhecer a pro-
fundidade de tão enorme abominação, e ainda
parece que he escassa a sonda ou medida se se

considera que a espontânea confiança da victima,

a formal expressão das obrigações, e a maior pre-

meditação do delicto, accrescentâo alguns quilates

á ingratidão do traidor.

Se ao saber que qualquer abusa de hum com»
mando militar nos pomos a reflectir em todas as
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circunstancias que precederão, e seguirão a sua
fruição ; se recordamos as encarecidas protestações

de fidelidade com que foi revestido o primeiro re-

querimento , aquelles dias em que talvez se invo-

cava a lealdade e os serviços dos parentes como
anticipado testemunho da mesma ; se Jevados ás

salas da Audiência, nos dizem o rendimento, e

eâusão com que, depois de obtida a entrada no
ierviço^ 6e assegurava por boca própria, ou pela

dos parentes ou amigos eterna gratidão, e corres*

pondencia ao Padrinho; se consideramos finalmen*

te as infinitas vezes que publica, e particularmen-

te, por escrito e de palavra , diante dos Chefes e

entre os amigos tem qualquer empregado que de-

clarar suas intenções; então, dizemos, se conhece-
rá quantas são as traições comprehendidas em numa
só traição, e quanto avultão abaixa dissimulação,

odiosa frialdade, e coração vil que para iodas se

necessita. O terno — et tu quoque — que, fosse

César o que fosse, suscitará o horror de todos os

Séculos contra a ferocidade republicana de Bruto,

a quem melhor poderá dirigir-se, que áquelle que
se junta aos inimigos do Rei que o distingue ; aos

inimigos que talvez o não terião 6Ído se não fosse

pela mal merecida preferencia que em prejuizo

delles se deo ao mesmo traidor ?

Não se julque possível dissimular a deformi-

dade da acção pondo diante delia as opiniões poli*

liças individuaes, os resentimentos , ou aífectos

pessoaes. Taes circunstancias serão razoável moti-

vo para não pedir, ou não acceitar, ou renunciar

o cargo; porém de maneira nenhuma desculpão o

abuso delle. Admittidas as obrigações sem condi-

ção , nem reserva , be maldade detestável deixar

de cumprillas, se não se rompe o contracto antes

de chegar o tempo preciso èo cumprimento: o oc-

-cultar essas antipathias até o instante em que se
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julga poder descubrillas impunemente, sempre sup-

põe falsidade e pusillanimidade. Em quanto dura
o cargo, existe a obrigarão independentemente dt?

todas as vicissitudes, ou alterações da vontade que
a produzio. Que perguntou D. Fiiippe II. ao Du-
que d' A Iva quando, prezo este ásua ordem, o con-

vidou a tomar o commando ôo exercito destinado

contra Portugal? Não lhe perguntou se se propu-

nha a desempenhallo bem ; só quiz que respondes-

se , se acceilava o cominando. Suppunha aquelle

Monarca, que o resentimento que tinha produzi-

do no animo do Duque huma perseguição , talvez

não merecida, podia servir de obstáculo para ac-

ceitar o cargo
;
porém não receava qne na promes-

sa houvesse dissimulação , nem que a lembrança
das offensas soHridas fosse motivo para violar sua
palavra o generoso Capitão.

Finalmente, só os Doutores da revolução po-

dem ter sustentado que devia conceder-se titulo de
nobreza á infidelidade admittindo nas provas delia

o testemunho das opiniões e aífectos particulares:

só entre máximas dirigidas a subverter toda a or-

dem politica tem podido encontrar-se huma que
contra as obrigações positivas admitte o juizo es-

peculativo do particular obrigado: só nas ofticinas

da libertinagem se podia fabricar esse broquel da
opinião politica , com o qual não ha vicio que não
pretenda escudar-se conlra os golpes da justiça

universal. Não insistamos pois sobre este assum-
pto. O mundo morai se acha em reacção, e ao fa-

vor que momentaneamente lograrão certas doutri-

nas pela sua elegância e novidade, vai succeder o

desprezo e a maldição. Os que insistem no erro,

mais o fazem por inducção da vonUàs que £pi de-

feito do entendimento. Já se conhece perfeita e ge-

ralmente qual heo vaior dos pa ra d oxois revolucio-

nários : as leis da honra militar vã© recobrando lo-
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da a sua antiga efíicacia e aulhoridade, e sobre
tudo se vê que a milícia da restauração verdadei-

ra, que conhece a extensão das suas obrigações,
não ignora de que parte está a gloria, e de que
lado se encontra a sua desgraça, e o seu vitupério

(G. MJ

.

i

)Fim do N.
m FL

i
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LISBOA, NA IMPRESSÃO R.EGIA. 1833

Com ^Licença.
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MUSEU LITERÁRIO N.° 7.

Descripção das Serras e Montes de Portugal.

Basta só considerar a situação de Portugal rela-

tivamente ao resto da Península para conhecer
que os montes, que cortão, e se dilatão por este

Reino, devem ser continuação dos que passão pe-

jo d'Hespanha; o que assim succede, pois do tron-

co principal dos Pyrenéos, que corre entre as As-
túrias e Leão, e por Galliza, até terminar em vá-

rios Cabos sobre o Oceano Occidental descem as

duas cordilheiras da Segundera , e Cebrero, das

quaes pelas serras de Courel, Queija, e S. Ma-
mede, e peias de Canda , Padornelo, e aCulebra,
se introduzem vários ramos nas Províncias de En-
tre Douro e Minho, e Trás os Montes, entre os

quaes sobresahem sobre todos oGerez, e o Marão,
que de Norte a Sul dividem estas duas Províncias.

Da primeira cadeia que se separa dos Pyrenéos, e
que corre entre as duas Castellas com o nome de
Guadarrama, desce, pela interposição das do Pico,

Gata e Carvajo , á da Estrella
,
que em altura se

avantaja ao Gerez e ao Marão, que correndo o
Douro vem unir-se com ella. Da segunda cadeia

que se separa dos Pyrenéos, e que ao principio se

conhece cora os nomes de Moncayo, Cuenca , e
Albarracin, e depois se distingue com o de Alça-
ras , Morena , e Constantina , sahem as serras de
Portel no Alem-Tejo, e as que separão esta Provín-
cia do Algarve com o nome de Caldeirão e de
Monchique, e vão findar no Cabo de S. Vicente.

De todas estas ferras
,
que estão travadas en-

BB
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ire si com outras menores, já por sua altura, já
por sua pequena extensão, se faliará neste artigo,

seguindo as indicadas cadeias segundo a ordem
com que vão nomeadas, que he baixando do Nor-
te ao Sul , e explicando quaes sao os ramos infe-

riores que, já por sua direcção e enlace, já pela

matéria de que se compõem, e plantas que neIJas

crescem, se podem considerar como descendentes
do tronco.

Os primeiros dos ditos ramos que pela parle

ile Leste entrão na Província de Trás os Montes
são varias pernadas ou braços das Serras da Se-

gundera, e Padornello , e das suas adjacentes a

Culebra e a Canda, que separão os Reinos de Ga-
liza, e Leão entre a Província de Orense, no pri-

meiro, e o rio Esla
,
que corre peio segundo até

tocar no Douro. Aqui terminào todos os braços,

e seguem entre vários rios que descem das pri-

meiras, correspondendo-llies na Província da Bei-

ra outras cordilheiras menores, de que a seu tem-
po se faliará. A primeira daquellas he a que corre

entre o Terá, o Douro, e o Sabor, e ainda que ao

principio tem o nome de Teixeira, logo o vai to-

mando das povoações por onde passa, como he de
Roboredo , em cuja falda meridional se acha a Vil-

Ja de Moncorvo. A segunda, quasi paraiiela á pri-

meira, segue o curso do Sabor, e enlre elle e o
Tua toma o nome de Rebordãos, Memil, S. Bade,
e Montecuel. A terceira corre entre o Tua e o Tâ-
mega : começa perto de Chaves com o nome de
Montenegro; confunde-se logo com a de Villapou-

ca, que depende do Marão; dá nascimento ao rio

Corgo e ao Pinhão, e termina como as anteceden-

tes no Douro, onde cultivada produz osexquisitos

vinhos que enriquecem, esta Província , sahindo pe-

la barra do Porto para os Paizes estrangeiros.

A cordilheira do Gerez e da Marão he a mais
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occidental , e vem do Norte ao Sul desde a de S.

Mamede. Divide-se em vários braços, que pode-
rão fazer a largura de numas oilo léguas, e tem
a Leste por limite em parte o Tâmega e em parte

o Teixeira, e ao Occidente o rio Souza. O primei-

ro destes três rios (augmentado com as vertentes

daquella primeira serra, assim como os outros dois

com ellas formados) corta o IVJarão obliquamente
para se introduzir na Província do Minho, e enri-

quecer o Douro. O Gerez, que occupa a parte

Norte desta cordilheira, se une com a já dita Ser-

ra de S. JVJamede pelas de JVIontealegre , em Por-

tugal, e de Valdin, em Galiza; e ao chegar á

Portella do Homem , se separa outro grande braço,

qu*8 , correndo entre o rio daquelle nome e o Lima,
dando aguas a esles , e ao Cávado, e também ao
Neiva

,
que nasce no meio da sua carreira , vai ter-

minar no Oceano entre Vianna e ViUa do Conde.
Outra serra parallela a esta entra desde a Ga-

liza (onde tem o nome de Milmanda), seguindo o
curso do Uma , em cuja margem do Norte forma o
Cabeço de Castro Laboreiro , e na do Sul o de Lin-
doso Chama-se ao principio Serra Amarella; con-
tinua depois com o de Labruja

;
passa dahi a cba-

mar-se Serra deArga, e também termina no Ocea-
no entre Vianna e Caminha, em hum pequeno Ca-
bo conhecido com o nome de Promontório Avaro.
Outro braço se separa do Gerez entre o mais
elevado deste e o rio Caldo, ou de iViontealegre.

Dá passagem ao Cávado que se junta com aquel-
le acima de Ponte do Porto; passa ao Sul da Ci-
dade de Braga; continua com os nomes deS. Gens
e A iro, envia suas aguas ao Cávado e ao Deste,
e termina no Oceano, como as duas Serras antecedem
tes entre Fâo e Villa do Conde. — D<-sde o rio de
Montealegre continua a cordilheira' do Gerez com
o nome de Marão, dividida ^m varies braços que

BB 2
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poderão fazer, como fica dito, a largura de mais
de oito léguas. Entranha-se com hum desses bra-

bos na Província de Trás os Montes até se unir

em Villa Pouca de Aguiar com a cordilheira que
desce de Chaves, e alii tem os nomes de Falperra,

e Sandonho. Outros braços entrão pela Província

do Minho com os nomes de Aboboreira, Albão e

Bustello ; e destes, hum se estende entre os rios

Ave e Souza para formar a Serra que medeia en-

tre o Concelho deste nome e o termo do Porto,

que com o nome de Grela passa entre o lugar a

que o communica, e o de Vallongo; sendo notá-

vel pela sua qualidade sohistosa , inteiramente dis-

tincta da cordilheira anterior, que he hum granito

em que dominão as partes térreas, de que resulta

muita facilidade para se desfazer, e pouca dispo-

sição para o pulimento. As arvores mais communs
nos valles do Gerez e do Marão são os carvalhos,

e os castanheiros nos valles e estreitas veigas que
se formão naquelles, os salgueiros, amieiros, e

outros arbustos, que ao mesmo tempo que aJimen-

tão com os seus fructos, servem para sustentar as

frondosas vides que guarnecem os limites das her-

dades* Os arbustos que povoão suas cimas são va-

rias espécies de urzes, ou torgas, carqueja, tojo,

e alguns outros; e o formoso azereiro, tão parecido

ao louro Ceraso , e em que os cachos de suas bran-

cas flores fazem agradável contraste com o luzido

de suas folhas. Falla-se aqui desta arvore por ser

própria do Gerez , de cujas serras foi levada a va-

rias partes de Portugal para servir de enfeite nos

jardins.

Corta o Douro todas as cadeias que ficão des-

criptas, e que descem do Norte ao Sul; mas logo

que se sobem suas ásperas ribeiras, tornão adistin-

guir-se. As que passão por entre «-lie e o Sabor

continuão por entre o Águeda, que divide Portu-
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da Província de Leão, e o Coa ; e deixando a

Cidade de Pinhel á direita, e dando assento ás

Praças de Castel-Rodrigo e Almeida, volta para

a Guarda, por onde se une com a Serra da Estrei-

te. Vem as que correm entre o Sabor e o Tua por

entre o Coa, o Távora, e o Mondego ; e pela mes-

ma Cidade da Guarda concorrem com a anteceden-

te em sua união com a da Estrella. Seus nomes

sSo os das terras por onde passão, e o que mais se

distingue he o do Carapilo. A que corre entre o

Tua e a Serra do Marão, cortando o Douro pela

Cidade de Lamego, dá origem ao rio Balsamão,

que banha aquella Cidade, e que tem sua origem

na parte mais elevada daquella Serra chamada o

Rosão ; corta-a o rio Paiva, que nasce na da La-
pa; torna a elevar-se entre elle e o Vouga com o

nome da Arada ; segue depois deste ultimo rio

com os nomes de Besteiros e Caramujo, e vai ter-

minar no Cabeço ou Serra doBussaco, três léguas

ao Nordeste de Coimbra, e dalli continua sempre
do Norte ao Sul até perto de Ancião. Alli se dila-

ta para o Norte perto do Rabaçal e Alcabideque,
formando variosCabeços

,
que ficão ao Sul de Con-

deixa , e acaba na Serra de Sico a Lesnordeste da
Villa de Pombal, paraílela ao Mondego, até ao Ca-
bo deste nome, ou de Buarcos, sendo composta
de pedra calcarea pela maior parte, e seus arbus-

tos o tojo, carqueja , e urze.

As circunstancias com que nos pintao a Serra

da Estrella, merecem se faça deíía particular men-
ção. Considerando bem a Serra da Estrella, he
hum a grande massa de granito e quasi separada
por vários rios das outras serras que a rodeião

,

pois só une ás que vem de Traz os Montes por
entre Douro e o Sabor, e ás da Beira por entre o
Águeda e o Côa, na Portella de Santa Cruz, que
cahe ao Sudoeste da Guarda, e pela qual comruu-
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nica lambem com a de Guardunha
,
que volta ao

Sul da dita Portelia , e se vai unir á Serra da Ga-
ta e Guadarrama. Entre a dita Serra da Guardu-
nha e a da Eslrelia se forma hum valle, a que dão
o nome de Cova da Beira

,
porque realmente este

valle parece huma cova elíptica entre as duas ser-

ras, fechado ao Norte pela sobredita Portelia , e

ao Sudoeste por huma foz, ou estreito que dá sa-

hidr. ao rio Zêzere, que corre de N. a S. para se

metter na Comarca de Thomar por entre Pedró-
gão grande e Pedrógão pequeno. Neste valle ha
varias povoações, como Belmonte , Caria, Fundão,
celebre pelos seus vinhos, e a Covilhã, que o he
por suas fabricas de lans. O Mondego que, como
o Zêzere, tem sua origem na dita Serra da Estrel-

la , he o que a começa a separar da do Caramujo
ou Alcoba, e de seus braços; e assim como aquel-

ie rio, dirigindo-se ao principio ao Norte, logo

volta ao Oeste, e por huma linha pouco apartada

desta direcção se encaminha ao Oessudueste, as-

sim o Zêzere começa o seu curso para a parle do
Nordeste, volta a Leste, faz huma curvatura ao

Oesnoroeste , dirige-se ao Sudoeste, e voltando á

sua antecedente direcção faz que a siga a monta-

nha. A extensão desta linha, desde a margem es-

querda do Mondego para a Lagiosa e Celorico até

Pedrógão grande, pode considerar-se como de obra

de doze léguas, sendo sua maior largura de quatro

a cinco léguas desde a Cova da Beira até Linha-

res, Mello, Gouvêa, S. Romão, e Santa Marinha

,

povoação situada em suas faldas occidenlaes. Te-
mos fixado o termo desta Serra nos Pedregões si-

tuados sobre as bordas de huma profunda foz, por

onde o Zêzere desemboca em Thomar
;
porque o

núcleo desta foz o he de huma cadeia subalterna
,

que, tendo por centro o extremo da dita Serra da

Estrella, continua ao Sudoeste quarta Oesie pelo
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da Louzã, e acaba para a parti5 de Figueiró dos

Vinhos, que está na ponta e falda do Sul da dé
Alvaiázere. — Esta Serra de Alvaiázere corre Nor-
te Sul, e se pode considerar também como a con-

tinuação da do í3ussaco, e continua pela c\o Salto

até se unir com as de Ancião e Albardos, desce

ao Sul por cr. tre o Zêzere e o Ocresa até ao cabe-

ço chamado da Almendra, e outras eminências que
tição a Leste da Villa de Abrantes, e continua ao

Sueste até se unir á sobredita da Gardunha
,

para

passar sobre Villa 'Velha, e cortar o Tejo por duas

fozes, chamadas as portas do Ródáo, voltando Jo-

go a reunir-se para formar a Serra de Niza , e en-

)açar-se com as de Portalegre. Ao Norte da men-
cionada cadeia da Louzã corre o rio Ceira

,
quô

posto tenha o seu nascimento na Serra da Estrella
,

acima do Lugar de Alvoco, não lho tem designa-

do os Geógrafos Portuguezes. Não he só isto o que
move a fazer menção deste rio, mas também o de-
terminar a direcção da sua cadeia subalterna, que,
separada da Serra mãi , se dirige com o nome de
Açor, até terminar no Mondego, por entre este

rio e o Alva, o qual nasce não longe delle , e do
Zêzere, e o segue quasi sempre parallelo até se

lhe unir acima de Coimbra.
Conhecidos os confins da notável Serra

,
que

se acaba de descrever, só falta dizer que a coroa
ou parle superior pode ter três léguas de comprido
e numa de largo ; e ainda que não he perfeitamen-
te plana, suas desigualdades não são tão notáveis

como as de suas faldas, pela maior parte inacces-

siveis. Nesta planície costuma conservar-se a neve
desde os fins de Outubro, ou princípios de Novem-
bro até Junho; e, assim como Iodas aqueilas em
que succede o mesmo, só produz hervas gramíneas,
que ofíWecem substancioso pasto aos gados. Aqui
se acha® as tãx> celebradas lagoas, que realmente
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são (res; a maior das quaes, chamada Comprida
por sua figura oblonga, se divide em dois seios, que
se com munição por hum estreito canal ; a segunda
em tamanho, e a que se dá o nome de Negra, he
de figura circular; a terceira e mais pequena, pa-
rece-se na forma com a antecedente, e por sua agua
ser estagnada se lhe chama a Lagoa podre; e esta

he a de que se contão as maravilhas sobreditas. A
dizer a verdade estas três lagoas só são os receptá-

culos das neves derretidas, e as duas redondas huns
cones inversos rodeados de penedos, cuja summi-
dade

,
pela matéria de que a montanha se compõe,

não offerece sahida que possa ter comraunicação
com o Oceano, distante mais de vinte léguas em
Jinha recta. O Alva tem seu nascimento na Lagoa
Negra

,
pois o Mondego e o Zêzere se compõem

de varias ribeiras.— São as outras maravilhas desta

Serra três grupos de penedos, cujo maior mérito

consiste em recordar a maior altura que esta mole
devia ter, e a successiva deterioração que tem ex-

perimentado pela influencia da atmosfera, e pelas

neves que a cobrem. O mais notável e prominente
destes grupos he o chamado Cântaro grande, cujo

nome foi originado do grupo de penedos que
o formão, imitando huma tosca columna pyramidal.

Ha outro semelhante, mas de menos grandeza, e

por isso lhe chamão o Cântaro pequeno ; e outro

finalmente conhecido com o nome de Espinhaço
de Cão

,
pelo que se assemelha a esta parte do cor-

po daquelle animal, e he formado por huma gran-

de Crista de varias penhas ponteagudas. — Entre
as outras particularidades que tem esta Serra he

huma o crear-se nella a planta Genciana. Os Botâ-

nicos modernos, que tem herborizado nesta altu-

ra, tem alii achado a que no systema de Linneo
se conhece pHo nome Lulea , commum em outras

alturas da cadeia com que communica a da Estrel-
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la , onde se encontrão outras muitas plantas medi-
cinaes. Suas faldas e desfiladeiros desde a sua al-

tura média se achão povoados de carvalhos e cas-

tanheiros, com varias outras arvores fructiferas,

que contribuem para o alimento dos habitantes dos

muitos Lugares que por huma e outra parte tem

nellas seu assento; assim como suas plantas e pas-

tos concorrem para o alimento dos numerosos re-

banhos que as frequentão, e vão passar o Inverno

no clima mais benigno do AJem-Tejo.

As Serras da Louzã e Alvaiázere que, cami-
nhando na direcção Leste Oeste desde a da Estrel-

la, conduzem á de Ancião, Aire, Patelo, Freije-

las, Minde, e Albardos, que começando a elevar-

se desde a margem esquerda do Mondego, seguem
ao Sul, e Meão sempre á esquerda quando se ca-

minha de Coimbra para Lisboa; até que, huma lé-

gua antes da Villa de Rio Maior, se cortão por

huma portella, desde a qual torcem ao Sudoeste,
e se prolongão até Montejunto, Serra elevada que
sobresahe ao resto da cordilheira entre Alcoentre
e Alemquer, donde continuão outros montes infe-

riores, que ora aproximando-se, ora afastando-se

do Tejo , se dirigem ao termo de Lisboa , três lé-

guas ao Norte desta Cidade. Torna a elevar-se a
Serrania formando o monte chamado Cabeça de
Montachique, d'onde com menos elevação, e por
conseguinte com mais préstimo para a cultura, se

communica com a Serra de Cintra, que já por sua
composição, já por sua altura parece não ter con-
nexão com as que a precedem. São estas pela
maior parte compostas de pedra calcarea , da pri-

meira formação, e a de Montachique da segunda,
como o mostrão bem as petrificações marinhas que
ria sua cima se descobrem

,
que igualmente são

prova da superior existência das aguas sobre estes

terrenos. O interior desta montanha contém beta

cc
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de ferro e pedra iman ; sendo prova da existência
do primeiro huma fonte de aguas férreas que bro-
ta na sua falda.

>He pelo contrario a Serra de Cintra huma
grande massa de granito, mais ou menos compa-
cto, e cuja parle visível e exposta ás influencias

da atmosfera, se acha dividida em vários grupos
e cafapços de grossos penedos, que formão pontos
de vis(a mui pintorescos e variados ; servindo 06
dos extremos de assento a hum Convento de Reli-

giosa Jeronymos, e de huma Igreja ou Capella
(denominada da Peninha, em cujo Altar se acha
hum retabolo preciosíssimo de pedra esculpida com
grande primor). O comprimento desta Serra pode
considerar-se de duas léguas , contando desde o
Logar de S. Pedro, situado na portei] a por onde
se une á cadeia aoterixír, até oOabo da Roca

,
que

he a sua extremidade occidental. Sua largura , a

medar-jse' pela base
,

poderia ser como meia légua
desde o rio das Maças que a limita ao Norte, até

o de Cascaes que pelo Sul serve de termo ás suas

faldas. Estas *)ue se ofíerecem á vista com aspecto

pouco agradarei , secas , áridas, e eriçadas de pe-

nhascos, entre os quaes nascem alguns arbustos,

fazes*! notável contraste com as do Norte, povoa-
das de frondosos castanheiros e deliciosas quintas

em que a arte, ajudada de muitos e crystalliiaos ri-

beiros, tem sabido tirar partido da natureza do ter-

reno. No curto espaço que na parte superior me-
deia, entre hum e outro declive, sao mais abundan-
tes e de maior altaajra as matas, sendo as mais no-

táveis de urzes, tojo, e carqueja, que são os que
de ordinário crescem em terrenos de granito. He
celebrada esta Serra peias quintas, bosques, e jar-

dins que aforjMoseião suas faldas nos termos das

Villas de Cintra e Colíares
,
que ficâo do lado do

Norte.
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Estes são os principaes montes tia Estremadu-

ra e da Beira j e parece que todos humilhão sua

cerviz ao avistarem as venerandas cãs do Padre

Tejo; porém assim que passão suas aguas, esque-

cidos do respeito que lhes impoz, tornão a levan-

tar a sua cabeça. Assim pois , desde Abrantes , até

onde este rio chega mais ou menos rápido entre

elevadas margens, começão aseparar-se as cadeias

que as formão, deixando de huma e outra banda
dilatadas e ferieis planícies, sobre as quaes esten-

de o rio nos invernos suas agua», e as enriquece

com o nateiro que em seus campos depõe.

Já se disse ao fali ar das cadeias que desde a

Província de Traz os IV] untes se enfcranhão na da
Beira, que reunidas a maior parte delias na Serra

da Gardunha, atravessavão em dois braços o Tejo
pelas portas do Ródão, e que tornadas a unir lo-

go que passavão o rio, seguião pela Serra de Niza,
ou de S. Luiz, até a de Portalegre. Esta ultima

Serra á primeira vista parece hum grupo indepen-
dente e dividido de Leste a Oeste por huma que*
brada ou valie; mas se bem se considerar se co-

nhecerá que a parte do Norte desta Villa, em que
estão as Penhas chamadas Pitarranhas, e o Cabe-
ço de Marvão, que forma a Leste a cabeça deste
corpo, cujo braço direito he a dita cadeia, assim
como he o esquerdo a em que se achão situadas a
Cidade de Portalegre, e as Praças de Alegrete e
Castello de Vide. Cingidas estas cadeias pelo Nor-
te e Lesle com o rio Sever, e pelo Oeste com o
Niza, os quaes. ainda que em bastante distancia,

entrão no Tejo, fica bem manifesta a indicada com-
municação. Nascem estes dois rios no já referido

monte de S. Mamede pela parte do Oeste, e da de
Leste sabem delle o Caia e o Xevora, que entrão
no Guadiana; e por entre eíles e o Sever he que
aquelle elevado monte se une com a Serra deCar-

cc 2
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vajo, e por ella e a de Gata com a de Bejar, com
o Piso, e finalmente com a de Guadarrama; e eis-

aqui outro novo enlace da Serra da Estrella com
aquella (ao conhecida cordilheira.

Segue a de Portalegre ao Sul sobre a margem
direila do Caia, e dá assento ás Praças de Arron-
ches. Campo Maior, e Elvas, situada nas faldas

do Monte da Gloria ou do Lippe, hum dos mais
altos desta cordilheira,- volta hum pouco ao Oeste
passando entre Estremoz e Borba ; torna ao Sul em
Montes Claros, e insensivelmente se vai elevando
com o nome de Serra d'Ossa , até o Cabeço de S.

Gens, que fica acima do Convento de Paulistas

denominado da Serra d'Ossa, e pode competir com
as mais altas Serras de Portugal. Estende-se esta

Serra rigorosamente de Norueste a Sueste por es-

paço de sete léguas desde Evoramonte porTerena
e Alandroal até a margem direita do Guadiana, e

na sua base terá obra de duas léguas desde Borba
até o Redondo» Descobrem-se do seu cume asprin-

cipaes povoações do Alem-Tejo, e especialmente a

Cidade de Évora, que lhe fica quatro léguas ao
Poente. He abundante de aguas, e delias se for-

mão o rio Terá ou do Canal
,
que vai entrar no

Tejo, o Terena ouLucifece, e o Agua Santa, que
se mettem no Guadiana. A Serra de Portalegre he
formada de granito, e a Serra d'Ossa, para a ban-

da d'Estremoz , Montes Claros, e Borba, he de
hum excellente mármore branco, e de cores. Nas
faldas occidentaes do Monte de S. Gens domina o

schisto foliaceo, coberto de elevadas, e grossas es-

tevas que se dão bem em todos os terrenos, e nas

valladas imniediatas ao Convénio tem frondosas

arvores de espinho, oliveiras, e outras arvores fru-

ctiferas, devidas á económica industria daReligio^

sa Communidade que a habita.

Continua esta cordilheira a direcção do Gua^
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diana pelo Reguengo, e Monsaraz, o elevado Ser-

ro fronteiro da Praça de Mourão, que se acha oc-

cupada por hum Castello, respeilavel por sua si-

tuação sobranceira a lodos os daquelle contorno,

e volta logo ao Oeste para a parte de Portel, da
qual Villa toma o nome , e com elle continua entre

a Vidigueira, e Oriola, entre Évora e Beja, e en-

tre Vianna e Alvito até se unir com a das Alcá-

çovas, que medeia entre o Rio Xarrama e o Mou-
rinho; abate-se entre o Tejo e o Marateca, torna

a elevar-se no Monte de Palmella, continua a su-

bir no de S. Luiz e Serra da Arrábida, e dahi se

vai humilhando até acabar no Cabo d'Espichel.

Em Monsaraz se separíío dois braços desta

cordilheira, o primeiro, dando passo ao Guadiana
,

torna a elevar-se na Villa de Mourão, e delia con-
tinua entre as ribeiras ArdiMa e Alcarrache até se

unir com a Serra de Santa Maria na Estremadura
Castelhana; e a segunda acompanha a margem
esquerda do Guadiana, e pelas Villas de Moura e
Serpa se vai também unir com as de Aracena e
Constantina, e na parte de Portugal tem os nomes
de Aveleira, Adiça, e Machado. Separa-se das
Serras de Portel outro ramo, entre Alvito e Vian-
na, que se dirige ao principio ao Sudoeste, e vol-

tando logo ao Sul, rodeia o Campo de Beja, com
o nome de S. Briços e Beringel , terras situadas

nas suas faldas. Desta ultima povoação volta á pri-

meira direcção do Sudoeste, e cortando o Campo
d'Ourique por Aljustrel e Messejana deixa o Roxo
e Alvalade á direita, e se vai enlaçar com as Ser-
ras de Algares e Martinete, ao Sueste de Grân-
dola. Aqui se subdivide,em vários braços, e o da
esquerda continua pelas Serras de S. Luiz e S.

Theotonio até as do Algarve, entretanto que o
braço da direita com os nomes de Meidões e San-
ta Martha, continua pelo Sul daquelia Villa até
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terminar no Cabeço de Nossa Senhora da Penha
,e nos que dominão as ViJJas de Melides, e Santia-

go de Cacem.
De Portel se separa o ramo da Serra do seu

nome, e com pouca elevação se dirige ao Noroes-
te, dando assento á Cidade de Évora, da qual co-
meça a elevar-se, e vai subindo como por degráos
desde o Serro deCasíris até o deMontemuro, com
cujo nome continua entre os rios Odeseixe e Ca-
nha, até se unir com a das Alcáçovas. Os que
d'Evora passão a Lisboa levão ao principio esta
serrazinha á sua direita, porém logo volta á es-
querda para se unir com a sobredita das Alcáço-
vas, e continua entre o Marateca e o Canha até
Paimella. A Serra que deixámos em Beringel volía
desde a Villa deste nome pelo Sul para Leste, ro-
deando o Campo de Beja, e se conhece pelosCa-
beços deAraceli, Alcarca-ruiva, eSamborrão; vai
por Meríola passar o Guadiuna, e entre este rio e
o Chanca sobe até se unir com as já mencionadas
d' Adiça, Aveleira, e Machado, entre Serpa e Fi-
calho.

Desde o Cabeço da Almendra, que sobre-sahe
entre as portas do Ródão e a Villa de Abrantes,
continua a cadeia que vem da Beira, por Gavião'
Margem, Lagomel , e Ponte do Sor; e seguindo
sempre na direcção do rio deste nome, se eleva
em Monteargií, passa pela Erra e Coruche, e ter-
mina euíre Benavente e Salvaterra.

Não será tão difficil de comprehender como
nas antecedentes, a direcção da Serra que divide
o Alem-Tejo do Algarve ; constante em sua direcção
de Leste a Oeste, e quasi separada de todas as
outras Serras de Portugal , he huma continuação
da Serra Morena, com a qual coram única por entre
Meríola e Alcoutim, derramando seus braços pe-
la paríe doSul para a banda do Algarve, epela do
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Norte para oAlem-Tejo, e seu Campo d'Ourique.
F.stende-se esta Serra desde a margem doGuadia»
na até ao Cabo de S. Vicente por humas 27 ou
28 léguas; e sua largura, se se considerar desde

as praias do Oceano meridional até os rios Oeiras
e Odeseixe, que fazem sua separação ao JNorte,

será de sete até nove léguas. Ainda que se Ih«e dão
vários nomes, segundo as (erras por onde passa op

mais notáveis são Serra do Caldeirão , e Serra de
Monchique. A que occupa a parte mais Oriental

chama-se de Caldeirão por huma grande cova ou
profundidade quasi redonda que ha no interior da*

quelies montes, cercada por todos os lados de ás-

peros rochedos, que lhe dão como a figura de hum
Caldeirão. He mui verosímil que esta cova seja a
boca ou cratera de algum extincto volcão, assiíu

como he também provável que o seja outra pror

fundidade que se acha no mais alto Cabeço da
parte Occidental desta &erra, ao qual pela mesma
razão dão o nome de Foja de Monchique. Esta
Foja he hum campo chão com inclinação ao Poen-
te, do qual mana huma copiosa fonte. O achar-se

na mesma cordilheira que a do Caldeirão, o nome
genérico de Monchique (monte secco) , e o brotar
em sua falda meridional huma fonte de agua quen-
te, são razões que movem a crer que em tempos
mui remotos pode ter havido alguns vojcões nesta
Serra, cuja parte principal se compõe de hum
schísto ou piçarra, que nas faldas que se esten-
dem até o Cabo de S. Vicente e Costas do Algar-
ve termina em pedra calcarea dnrissima. Os Cabe-
ços mais notáveis desta cadeia, são, na parte meri-
dional , o sobredito da Foja, chamada Grande, para
se diffVrençar do outro irmnediato a elle, que por
ser inferior he conhecido com o nome de Foja pe-
quena. Destes Cabeços, que justamente corres-

pondem ao espaço que medeia entre a Cidade de
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Lagos e a Villa de Alvor, começa a cadeia a apla-

nar-se até o Cabo de S. Vicente, antes do qual
se fornia huraa planície de duas léguas de compri-
do só com humas cincoenta, ou sessenta braças de
elevação sobre a superfície do mar. De Monchique
e suas faldas descem ao Sul os pequenos rios de
Lagos, Portimão, e Silves, e ao Norte e Noroes-
te os de Odeseixe e Aljesur que correm ao Poente;
e do Caldeirão nascem o Vascão e Odeleite, que
vão entrar no Guadiana. He celebrado o frondoso

das arvores e a abundância das fructas que se crião

nas visinhanças daquelles rios e valladas que ro-

deiãõ a Villa de Monchique. Os castanheiros des-

te sitio abastecem com seu fructo e madeira o Al-

garve e grande parte do Alem-Tejo. São mui úteis

estas Serras aos Navegantes que buscão a direcção

do Cabo de S. Vicente, bem como outro Monte
não menos conhecido pelo nome de Monte do figo

ou de S. Miguel
,
que faz parte da Serra do Cal-

deirão , e jaz na direcção de Norte Sul com a bar-

ra do porto de Faro, de que dista duas ou três lé-

guas pela terra dentro. A sua forma he de hum
pão de assucar , e as suas faldas meridionaes, que

se estendem até o lugar de Moncarrapacho , são

mui deliciosas por se acharem cobertas de vinhas

oliveiras, e outras arvores de fructo. Estas são as

principaes cadeias de montanhas que occupão os

dois Reinos de Portugal e Algarves.

(Minhano.)
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PROBLEMA

Quaes são maiores , se os poderes da Fortuna , se os

da Sabedoria. (Pela segunda parle defendido

por Francisco de Souza e Almada.)

Procede o presente Problema, sobre quaes

são maiores , se os poderes da Sabedoria , se os da

Fortuna, tornando-a no sentido politico, porque

no sentido Catholico não ha Fortuna , senão huma
pura vontade e providencia Divina, e no sentido

politico se entendem por fortunas os bons e prós-

peros successos , com que se adquirem as rique-

zas, as honras, as venerações , e Impérios do Mun-
do. E assim que faremos muito por indagar a ori-

gem , a natureza, augmentos, attributos, e pode-

res da Sabedoria: E também faremos como huma
anatomia da natureza, circunstancias, e poderes

da Fortuna ; e ver-se-ha claramente que a Sabe-
doria he independente da Fortuna, quando total-

mente a Fortuna depende da Sabedoria ; para que
assim contrapezando na balança cio juizo poderes
a poderes, se reconheça, que a Sabedoria he uni-

camente a poderosa: comecemos pois pela Fortu-
na.

Teve a grandeza e Fortuna dos homens o seu
primeiro nascimento no Império dos Assyrios; foi

a sua puerícia no Império dos Persas ; sua adoles-

cência no dos Gregos, e ultimamente a sua virili-

dade e vigor no dos Romanos. E se examinarmos
como subirão esses grandes Monarcas ao alto Só-
lio da sua Fortuna , acharemos que subirão ou pe-

los degráos da Sciencia Militar, ou pelos da in-

dustria, que são ramos da Sabedoria: consideremos
agora o principio, progressos, e duração do Impé-
rio Humano, cujos Imperadores desde Júlio César

PD
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(que foi o primeiro que tleo a forma ao Romano
Império, posto que senão chamasse Imperador

,

ainda que actualmente o fosse) até ao Imperador
Rodol-fo, glorioso Progenitor da Casa de Áustria,
se contão cento e três; dos quaes a maior parte
forão Sábios, ou na arte militar, ou na sciencia

politica, E os que o não forão , ou se descuidarão
delia, perdôrík) miseravelmente o Império, e se

perderão. Quão perito foi na milicia Júlio César!
Quão prudente César Augusto! Quão sábio Ale-
xandre Severo ! E por se descuidarem desta nobi-

líssima sciencia alguns, não só perderão o Impé-
rio, mas sé perderão a si mesmos, como forão

Cayv> Calígula, ambos os Neros, o bárbaro Helio-

gabalo , e outros.

E se descermos a casos particulares de ho-

mens bem afortunados i, lodos elles forão dotados
de alguma arle, sciencia, ou industria. Os Solda-

dos , e os Magistrados sobem aos póslos , e aos lu-

gares honoríficos, porque huns são peritos nas ar-

nvas
J
outros nas letras : os Contratadores, e ainda

Ofe hoinens plebeós , sobem ao cume das riquezas,

porque aquelles são scientes nas industrias, e es-

tes rws commercios. E pelo contrario todos aquel-

Jjès que experimentão adversa fortuna, ou he por

seu descuido, ou he por sua inércia. E claramen-

te o disse Quintiliano por estas palavras: ninguém
se queixe da soa má fortuna, senão de si próprio

porque pela sua culpa he cada bum mal afortuna-

do : frustra mala ornnia ad crirnen Fortunm relega-

inus , nemo nisi sua culpa dire dolet. Estão logo

clamando todos ôs Séculos, lodos os casos , e to-

dos os homens, que a boa fortuna totalmente de-

pende da Sabedoria , e que a má procede somente

da ignorância.

Examinemos pois este grande Enigma, a que

chamão ftartuaá-, e em qt*e muitos esludâo, e bem
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poucos entendem. Que outra cousa he a boa, ou
má Fortuna, senão o bom, ou máo procedimento

de cada hum dos homens? He outra cousa a For-

tuna mais que o prospero, ou infeliz successo que
provem das obras da Sabedoria , ou das da Igno-

rância ? São as obras dos Sábios infallivel prognos-

tico das fortunas, sendo as dos ignorantes hum va-

ticínio certo das desgraças. Querer com a ignorân-

cia conseguir hum bom successo he tão impossível

como as trevas darem luz , e a arêa produzir fru-

ctos. Que cousa he a. Fortuna? He bum sonho de

felicidade, que se finge na fantasia das esperanças,

enganando os desejos, e desenganando as expe-

riências. Que cousa he a Fortuna? He huma som-

bra do bem, que só avulta no Corpo do mereci-

mento, que como sombra foge do merecimento
que a segue, e segue ao merecimento que lhe fo-

ge. Que he a Fortuna , senão vidro que estala,

quando resplandece, flor que murcha quando li-

zongea , engano disfarçado em gosto
,

pezar fingi-

do em prazer, caricia dos acasos, bom rosto dos
successos; acaso da vida humana, de que se faz

caso; accidente do tempo que acaba ; fumo que
desapparece quando nos cega! Que poderes pôde
ter a Fortuna que se estriba na inconstância ?.

Cega pintão a Fortuna: e como pode encami-
nhar huma cega para firmar os passos sem preci-

pícios ? Calva a figurão os Romanos, estando em
pé sobre huma roda, e com duas azas nos pés:
calva, porque nunca vem pelos cabellos ; sobre hu-
ma roda, porque anda e desanda. E porque ha de
ter azas nos pés sendo as costas o lugar das azas?
Porque quando dá as costas, como não tem azas,
cahe; e quando vira o rosto mostra as azas nos pés,
com que não somente pode fugir, mas também
voar. Eis-aqui os poucos, ou nenhuns poderes da
Fortuna, que não pôde permanecer, nem pôde fa-

dd 2
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zer que permaneça o bem; em fim tão precipitada
como cega, e ião fraca como mulher.

Temos visto neste breve resumo os fracos po-

deres da Fortuna, vejamos agora os immensos po-

deres da Sabedoria. Tem esta tão antiga a sua ori-

gem
,
que teve o seu nascimento na mesma eter-

nidade, porque como toda a Sabedoria dimana co-

mo Raio do Sol Divino, sendo o Sol Divino eter-

no, he também eterna a sua origem. K não somen-
te tem a Sabedoria este Solar, senão participa

também entre os homens dos at tributos de Deos.

He pois a Sabedoria impassível, he immortal, he

gloriosa, e sobre tudo tem seu modo de omnipo*
tencia.

He impassível, porque os verdadeiramente
sábios nada padecem, nem a pobreza os perturba,

nem os trabalhos os inquietão , mas com hiima
constância insuperável tolerão todos os males. Vive
o Sábio em outra região mais sublime, e superior

aos outros homens, aonde não chegão tempestades
de trabalhos, nem temporaes de infortúnios. E as-

sim Dionísio Rei de Cecília expulsado do Reino,
sendo perguntado, que aprendera de Platão e da
sua Filosofia? Respondeo : que aprendi? o soflrer

com igualdade de animo esta mudança da minha
Fortuna.

Quem não dirá, que he immortal a Sabedo-

ria? Acabão as grandezas e os Impérios, acabão

as riquezas e as dignidades; a Sabedoria porém,
como na alma reside, he eterna comoella. Somente
ella pôde immortalisar os homens ; e assim como o

Mundo ha de acabar, se acaso fora eterno, perma-
necera na memoria dos homens a Sabedoria de
Platão, e de Aristóteles; nem a diuturnidade dos

tempos podia pôr em esquecimento a fama e glo-

ria que conseguirão os maiores Sábios.

£ bem se está vendo que a mesma Sabedoria
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he gloriosa: vive o verdadeiro Sábio hunia vida

bemaventuracia ,
porque a gloria he exclusão de to-

dos os males, e logro de t«>dos os bens ; disto mes-
mo goza o Sábio neste Mundo

;
porque na sua vir-

tude e Sabedoria, que são bens intrínsecos, tem
as felicidades que delias resultão ; e nestas mesmas
se eximem dos infortúnios, que são males extrín-

secos, que não lhe tocão no animo. E assim os

Estóicos punhão a bemaventurança do homem na
virtude, a qual está conjuncta com a Sabedoria.

E que diremos agora da Omnipotência da Sa-

bedoria, que he o objecto principal do nosso dis-

curso? Não só tem o Sábio dominio e poder sobre

a Fortuna, mas até domina sobre as mesmas Es-
trellas : Sapiens dominabitur Aslris. E como a Sa-
bedoria he género summo, em si contém todas as

Artes eSciencias, difundindo por todas ellas os

seus poderes. E assim na Arquitectura fabrica

edifícios; na Geometria não somente mede a terra,

mas também a agua, os Corpos Celestes, e geral-

mente a quantidade, segundo todas as suas dimen-
sões. Na Hydrograria navega os mares, e acerta

os rumos. Na Politica governa os Impérios. Na Ju-
risprudência reparte e distribue os prémios aos be-
neméritos , e os castigos aos criminosos. Na Filo-

sofia ensina as causas, e osefFeitos; as substancias
e os aceidentes; os géneros, e as espécies; e ou-
tras immensas cousas, que comprehende. E dei-

xando á parte outras muitas differenças de Artes
e Scií-ncias que em si contém, até na Theulogia
tem poder para investigar a Essência Divina, e os
incomprehensiveis arcanos da Divindade.

Isto he tomada a Sabedoria in abstracto; po*
rém não he menos poderosa in concreto; porque o
Sábio he Rei desi mesmo; eassim era Axioma dos
Filósofos Estóicos, que só o Sábio era Hei, Le-
gislador, imperador, Justo, e Santo, agradável a
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Deos , só rico e livre, cheio de honra, e ornado
de formosura , como de Platão ensina Clemente
Alexandrino: e assim dizia Zenon

,
que os Sábios

Filósofos nào somente erão isentos da jurisdicçao

alheia, mas absolutamente Reis. O famoso Cyro

,

Monarca dos Assírios, nomeando a Cambyses seu

filho por Successor do Jmperio, lhe disse: Has de
saber, filho meu

,
que este Sceptro d** ouro não te

ha de conservar o Império, mas os fieis amigos, e

muito melhor a Sabedoria, a qual he o melhor Sce-

ptro. Esta he a razão porque os Egypcios somente
aos Sábios creavâo Fieis; os Persas os elegião dos

Magos; e os índios os acclamárão por vezes de
entre os seus Filósofos E á vista disto sedaria por

contente Platão, quando disse aquella sua tao ce-

lebrada Sentença, a qual era : que serião felizes as

Cidades , se os Sábios fossem Reis , ou se os seus

Reis fossem Sábios; porque, conforme Aristóteles,

o saber he huma certa apfidão para reinar.

Esta era a causa porque pintavSo antigamen-
te a Sabedoria em figura de huma formosa Heroi-
na com hum Livro na mão direita, e com hum Sce-
ptro na esquerda; onde o Livro symbolisava o estu-

do , com que se adquire a Sabedoria; e o Sceptro

as honras, e os Impérios, que com ella se conse-

guem. E aqui se deve advirlir, que nesta pintu-

ra se dava sempre o melhor lugar á Sabedoria , e

não á Fortuna, pondo-lhe o Livro no mão direita,

e o Sceptro na mão esquerda.

Andavão os Sábios antigos excogitando mo-
dos, como dar a entender os poderes da Sabedo-
ria, dando-lhe attributos de Deos : e assim Plutar-

co conta, que no Templo de Minerva, Deosa da
Sabedoria (em cuja cabaça se via a Esfinge , a qual

he symbolo dos mais recônditos enigmas) estava

escrito este mysterioso Emblema: Ego sum omne
quod extitit, est, et erit

9
meumque velum nemo ad-
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huc mortalium revdavit. Com razão fazia Diógenes
hum Sylogismo, em que provava, que ao Sábio
nada podia fallar, e que participava dos poderes
tios Deoses ; e era por este modo: dos amidos to-

das as cousas sâo communs; aíqui os Sábios sãa
amigos dos Deoses ; ergo todas as cousas sâo dos-

Sábios. Similhanle a esla sentença he a outra de
Aristóteles, em que diz, que o Sábio se basta a
si mesmo, porque todas as cousas, que sao do*
outros, são lambem daquelSe que tem amizade
com todos , e a amizade faz todas as cousas com-
muns.

Neste pequeno mappa temos visto algumas
das exceJIencias e poderes da Sabedoria : venhão
agora a contrapezar-se na balança os chamados po-

deres da Fortuna. Esta pois com todos os seus po-

deres não podia satisfazer o coração de hurn Ale^
xamlre nomeio da sua grandeza eMagestade, mas
a Sabedoria fez a hum Diógenes desprezar toda a
sua gloria, e estar mais satisfeito com a sua po-

breza, que o maior Monarca com toda a sua pom-
pa. A Fortuna, sempre varia, depois de elevar a
Dionísio Rei de Siciiia, o abateo a ser Mestre de
meninos: a Sabedoria, sempre constante, grangeou
a Sócrates, e a Platão mais venerações

., que a to-

dos os Monarcas do Mundo. A Fortuna he tão fra-

ca, que a cada passo cabe, e faz descahir aos seus

mimosos; a Sabedoria tao poderosa
,
que leva, e

eleva os homens ainda os mais humildes aos maio-
res cumes das dignidades e honras: aquella he ce-

ga, e como tal cheia de trevas; esta he Sol, e co»

mo tal cheia de luzes: huma illustra o entendimen-
to, outra cega a vontade. A Fortuna para ser boa,
depende da Sabedoria; mas a Sabedoria para a sua
bondade depende só de si mesma. A Sabedoria com
os seus poderes governa os impérios, dirige os âni-

mos ,jb encaminha para as virtudes. A Fortuna só-
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mente pode arruinar os Impérios, destruir os ho-

mens e descaminhallos muitas vezes para osvicios.

E finalmente, se tudo o que fica ponderado não
he sufficiente para declarar os grandes poderes da
Sabedoria, e as poucas forças da Fortuna, com as

demonstrações da razão e da experiência , com o

testemunho authentico de tantos exemplos e autho-

ridades, huma só ha de bastar, não só para con-

vencer todas as duvidas, mas ainda para prostrar

todas as contrarias opiniões: Cum sit una(sapientia)

(diz a eterna Sabedoria) omnia potest , et in se per-

manens omnia innovat , et per nationes in animas
sanctas se transfert. E haveria nunca algum Sábio

que chamasse a Fortuna omnipotente? Ou houves-

se , ou não houvesse , o certo he
,
que o mesmo Deos

chama omnipotente á Sabedoria: omnia potest; e eu
quiz usar ultimamente desta Suprema, e Divina

Sentença, para que á Sabedoria humana a Divina

servisse de Coroa.

Da Preferencia do necessário ao útil.

Se todos os homens seguissem as leis da ra-

zão , e da natureza, inútil e até ridículo seria de-

monstrar quão absurdo he preferir ou antepor as

cousas úteis ou de recreio, ás de indispensável

necessidade; porém como vemos que neste ponto,

assim como em outros de maior importância, pro-

cedem muitos ás avessas guiados pelos seus capri-

chos , ou paixões, nào nos parece fora de propósi-

to huma saudável advertência, que se não chegar a
corrigir os extravios, servirá ao menos de censura

contra esta lastimosa inversão da ordem natural

das cousas.

Com o melhor zelo ás vezes, mas por falta de

sólidos conhecimentos da Economia civil, alguns
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homens públicos cos tu mão cahir no defeito que
aqui censuramos. Por exemplo, fazem muita falta

para os campos de hum povo aguas de rega que
não são de diflicil acquisição ; ha necessidade em
oulro de huma estrada, ou ponte para ter livre em
todos os tempos do anno a sua communicação com
outros lugares onde se vendem os seus productos

que lhesobrão; ou he aqui ou alli urgentíssimo res-

tabelecer os baldios para o consumo ordinário de
lenhas e madeiras de construcção; mas se os que
tem a seu cargo o governo economico-politico dos

ditos povos , em lugar de attender a estas obras de
primeira necessidade , empregão os fundos do Con-
celho em fazerem com preferencia hum passeio agra-

dável , em erigir hum monumento de mero ornato,

ou em prepararem outros objectos de puro recreio,

não deverá ser desapprovacla sua conducta por to-

do o homem sensato? Sem duvida; porque antes

de tudo devem proporcionar-se aos habitantes os
meios que assegurão sua subsistência, como são
bons mantimentos, aguas saudáveis, caminhos còm-
modos para suas viagens, e contractos, deseccação
de pântanos, ou lagoas corruptas onde as haja,
abundância de lenhas, etc,

Estas e outras semelhantes obras das quaes
tem de resultar hum assignalado beneficio á povoa-
ção, devem emprehender-se com preferencia ás
que são de recreio, ou de utilidade secundaria;
pois ainda que seja verdade que estas contribuem
ao ornato publico, que gosto hão de ter em gozar
delias os habitantes que estão reclamando com ins-

tancia outras de absoluta necessidade para suas
diárias attenções? Por isso a primeira cousa que
deveria fazer no nosso conceito hum Governador,
ou Corregedor ao encarregarnse do seu Lugar, se-

ria infoimar-se com exactidão das obras publicas
Diais necessárias na ttna que vai governar j tomar

ME
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conta dos recursos que ha nel!a , e dos meios que
poderião proporcionar-se sem gravame da Povoa-
ção, e emprehender logo com zelo efficaz as ditas

obras, anticipando humas ou outras, segundo a
maior ou menor urgência comparativa de cada hu-
roa.

No governo domestico das famílias se nolâo
ainda mais irregularidades desta espécie. Quanto
ao ensino dos Hinos, por exemplo, costu ulo com-
meiter-se faltas da rn^is grave transcendência para

a Ordem social. A mais sagrada obrigação de hu-
roa Mãe, depois de travar no cor u ão cie sua filha

os necessários conselhos da Santa Keií^no e da
Moral, se cifra em fazella aprender os próprios tra-

balhos do seu sexo, e o governo económico da ca-

sa, para que a seu tempo saiba manter a boa or-

dem na sua; fazendo feliz o esposo que o Ceo lhe

destinar. Estas são as tarefas da primeira necessi-

dade, atraz das quaes vem bem as l\o mero ador-

no, como a musica, o desenho etc. ; mas desgraça-

damente ha muitas mães e pais que, cuidando pouco
do primeiro e mais essencial objecto, atlendem com
preferencia ao segundo, embasbacando quando ou-

vem celebrar a ária que cantou sua filha, cujos

dedos, exercitados sobre o pianno , jamais se em-
pregarão nos ordinários trabalhos da agulha.

E que diremos do enfatuado Pai, tão f.dto de

razão como de patriotismo, que sem ter ensinado

bem a seu filho o idioma Nacional e os elementos

da nossa Literal ura , lhe busca, e ajusa hum Mes-
tre Francez , comprazendo-se logo de lhe ouvir fa-

lar melhor a língua estranha que a própria? Quem
será com o tempo este mancebo, senão hum des-

prezador como outros muitos de nossas riquezas

litera-rias, por não as conhecer, e ao mesmo tem-
po hum cego admirador de todas as ridicularias

qm saheua das prensas Francesas? Esta he talvez
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huma das principaes razões porque os nossos au>

thores demais disctinto merecimento, já como Crí-

ticos , já como Historiadores, já como Poetas ou
Filólogos jazem no mais lastimoso abandono; pois

a mocidade que deveria estudallos corn aproveita-

mento se vicia com a Gallo-mania, e desdenha do

que está escrito na lingua materna, ou em Portu-

guez charro
,
que assim caracterisão estes homens

frívolos a lingua mais rica, sonora, e magestosa

depois da Grega.
Não he nosso animo certamente desestimar

aquellas prendas que dão certo realce ás pessoas,

e mostrão huma educação completa : pelo contra-

rio , são no nosso conceito muito apreciáveis quan-

do o sujeito que as possue reúne também o conhe-

cimento de alguma Sciencia, Arte, ou Profissão, que
o faça ulil ao Estado, e lhe proporcione recursos

com que subsistir honradamente, pondo-se deste

modo a cuberto das vicissitudes da Sorte, que tem
feito passar tantas famílias do estado mais opuIen^>

to á classe desgraçada dos indigentes. De que ser-

vem neste caso as prendas de mero ornato? Ou
que beneficio tirará a pátria de que hum mancebo
toque e cante com graça, que saiba montar a ca-

vallo segundo as regras da Picaria, que trinche
primorosamente, e em summa, que nas Salas ga-
nhe a attenção das Damas pelas suas afeminadas
maneiras, e superficial delicadeza?

Interminável seria este discurso se quizesse-
mos designar os infinitos erros que ha nesta maté-
ria

;
porém julgamos que o que fica dito bastará

para fazer conhecer aos pais de família
,
que pri-

meiro que tudo devem procurar, por seu próprio
bem e o de seus filhos, que estes abracem huma
carreira ou profissão, na qual adquirão aquelles co-

nhecimentos sólidos que fazem Úteis e recommen-
d&veis os indivíduos na sociedade, pois por aqui

ee 2
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deve começar a boa educação ; e embora por via

de distracção ou entretenimento adquirão os man-
cebos aquellas outras prendas que só servem de
adorno, ou atractivo. Nem he preciso dizer mais
para que se comprehenda quanto importa em to-

dos os demais pontos fugir do erro indicado; por-

que prescindindo dos casos em que por vicio se

pratieão as cousas totalmente inúteis ou más, ape-

nas se encontrará huma família, Estado, ou povo,
em que se não vejão efíeitos palpáveis dos rumos
oppostos.

Sobre a Liberdade revolucionaria.

Para certa classe de gentes a revolução signi-'

rica a ultima perfeição da Sociedade. Revolucionar
hum povo be para hum Liberal de boa fé arran-

callo das trevas da barbaridade para o fazer cami-
nhar até á brilhante claridade que a civilisação

derrama. Tudo isto he alguma cousa confuso para

a generalidade do povo, que pouco ou nada com-
prehende de semelhantes theorias

,
porém que, ou^

vindo-as repetir, adquire huma nova necessidade,

a saber, a de viver livre; necessidade que he im-

possível satisfazer quando se vive em sociedade. O
homem julga conseguir o objecto por meio de hu-

ma revolução; mas a experiência do que tem acon-

tecido em muitos Estados demostra que a única

cousa que com ella se logra he mudar de cadeias.

Os Gregos, os Belgas, os Francezes, que tem con-

quistado todos os direitos que desejavão conquis-

tar, perguntão agora, que direito temos adquiri-

do? Não será o de dizer o que se lhes antoja, pois

a cada passo se vêem homens prezos pelo que tem
dito; não o de escrever quanto quizerem

,
porque

a perseguição que solírem os periodistas mostra o
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contrario; tão pouco será o de fazerem quanto fôr

sua vontade, porque a côr do chapeo que trazem ,

compromette talvez a segurança : logo que facul-

dade tem adquirido? A de crer tudo, que em ul-

tima analyse he a única que os revolucionários rea-

lisào... Nos Estados-Unidos da America, que he
o paiz mais livre de quantos se conhecem

,
quando

hum cidadão negro se sente inflammado do amor á

liberdade, aproveita a escuridão da noite, toma
as de Filladiogo , e eis-ahi feita a sua revolução;

era escravo, e já se acha convertido em homem
livre! Resta saber como sahirá da sociedade dos ani-

inaes depois de ter fugido da dos homens. Porém
hum habitante dos Paizes-Baixos, hum Inglez, hum
Suisso, e hum Francez

,
que toma as armas para

conquistar sua liberdade, prova que tem delia hu-

ma idéa confusa; porque esta liberdade que busca,

existe na sua pátria; os direitos que quer adquirir

são os que possue , e a revolução que emprehende
está acabada. He verdade que por todas as partes

acha inconvenientes, obstáculos, preoccupações

,

e alguns vestígios de leis velhas; porém isto são
particularidades, imperfeições inseparáveis de toda
a obra humana; aperfeiçoar he obra louvável; po-

rém fazer em pedaços hum diamante para que des-

appareça a aresta que o desfeia, he huma loucura.

Se os Francezes, antes de darem principio á
sua primeira revolução, tivessem formado huma
jdéa exacta do que pôde ser a independência so*

ciai, (erião empregado quarenta annos em buscar
huma liberdade vaga, que se assemelha á de pas-
tar em lodo o terreno, como a que goy.ão os ani-

ma es ? Não: terião cornprehendido que a liberdade

social não j>òde ser i Ilimitada, que o homem a ad-
quire ligando-se, fazendo huma troca de sacrifícios

c^m o seu semelhante; e em vez de dar por inteira*

mente proscripla a arbitrariedade, a Nação que
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em todos os tempos possuio as melhores leis, essa

França, de que escrevia Maquiavelo no anno de
1500: 9 He hum Reino, onde as leis tem mais
império que em outro algum Estado de quantos
existem em nossos dias » ; em vez de destruir este

admirável edifício social, construído por huma sé-

rie de hábeis Arquitectos, e consolidado pelo de-

curso dos séculos, se teria contentado com reparar

tudo aquillo que necessitava reparação, pondo suas

distribuições mais em harmonia com os costumes
modernos. Convinha aperfeiçoar, e não destruir;

cercear o poder aos que possuiao demasiado; ali-

viar o pezo dos que se vião opprimidos com elle
;

deslindar os direitos que a cada bum competem
,

e aproximar-se á perfeição quanto he dado ao ho-

mem o fazelio. Mas nao transtornar tudo para encar*

regar depois a Negociantes, Letrados, e Soldados

que tornem a construir tudo de novo. Muitos des-

tes novos operários, a quem se (em encommenda-
do a reedificação do edifício social, são sem duvi-

da homens dignos de estimação, animados do amor
da sua Pátria e de boa vontade; porém seus bons
desejos nao podem dar-lhes a faculdade de fazer

impossíveis : por isso elles dão escravidão em lugar

de liberdade, prodigalidade em vez de economia,
e miséria em lugar de prosperidade. O mais ex^

traordinario he que a Nação se engana como elles.

Asidéas estão subvertidas, apagadas as sensações;

e em tal caso não ha faculdade para julgar; ávida
se recebe como o tempo com seus relâmpagos e

nuvens. Ri-se hum do vizinho a quem apanha hum
aguaceiro, sem pensar que no dia seguinte cahirá

o raio em sua própria casa. De estado semelhante
pode resultar a felicidade de huma Nação? Per-

gunta he esta que merecia chamar nossa atlenção.

Mas quem tem tempo para pensar neila ?

(G. de F.J
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- Durarão das arvores , ou Longevidade Vegetal.

Hum dos muitos prodígios queofíerece o Rei-

no Vegetal ao Naturalista observador he a longuíssi-

ma vida. PU extraordiuaria duração de algumas ar-

vores. O Baobad do (abo Verde tinha muitos Sé-

culos de existência quando o médio o Snglez Adam-
son , em cuja época tinha trinta pés de diâmetro.

Informado este Naturahsta do que certos viajantes

lnglezes tinhão gravado huma inseripção na refe-

rida arvore trinta annos antes, a encontrou tirando

delia outras tantas capas lignosas , e assim pôde de-

terminar o crescimento daqueila arvore neste tem-
po.

Ainda havia ha poucos annos em Oajaca hu-

ma arvore muito mais antiga, e corpulenta pois

tinha cincoenta e sete pés e meio de diâmetro.

Sendo o crescimento desta arvore mais vagaroso

que o Baobad de Adamson, pode presumir-*e qual
seria sua antiguidade.

Os Ciprestes são as arvores que mais durão no
Meio-dia da Europa; seria mui conveniente medir,

como fez Adamson com o Baobad, os Ciprestes de
Generalif em Granada, que já erão celebres no
tt-tnpo tios jVJí-uíos; lambem seria útil medir os Tis
dus jardins da Granja, como se fez com aquelle

que se plantou em Fn burgo no anuo de 1476, por
occasiâo de huma celebre batalha, o qual a^ora
tem treze pés e nove polegadas de diâmetro.

A extraordinária durarão das arvores deve at-

tribuir-se a que n-a maior parte delias se forma lo-

dos os annos huma nova capa lignosa ; e em geral

novos órgãos de vegetarão; por conseguinte nao
se veriíica o endurecimento, nem obsirucção de
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órgãos antigos, que he o que constítue a verda-

deira velhice; e assim não elevem acabar senão por
causas accidentaes.

A estas arvores que crescem pela sobreposição

annual de huma nova capa lignosa entre a capa
interior e a cortiça, se lhes tem dado a denomi-
nação Grega de JEpogenos. Ha outras chamadas
Endógenos, que tem o tronco cilíndrico, e sòapre-

sentão hum corpo Jignoso, sem cortiça verdadeira-

mente tal, cujas fibras exteriores são mais duras

e antigas que as interiores. Estas arvores raras

vezes chegão a estar povoadas de rama.

(G. de Madrid.)

Fim do N: VIL

LISBOA, NA IMPRESSÃO REGIA. 1833.

Com Licença,
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MUSEU LITERÁRIO N.° 8.

Documento importante para a Historia dos nossos

tempos.

O Publico Portuguez já vio na Gazeta de Lisboa no

raez de -Dezembro ultimo a interessante Circular do Gabine-

te de Hespanlia aos seus Ministros nas Cortes Estrangeiras a

respeito dos Negócios de Portugal; e lerá com satisfação o

Documento seguinte, a que aquella Circular se refere, e que

tanta honra faz áquella Corte, e ao seu Ministro.

O Morning Herald de % de Fevereiro de 1833 publicou

o seguinte Documento
(Do Jornal de la Maye , ou Diário da Haia.)

Nota do Caval/ieiro de Zea Bermudes, Enviado Ex~
traordinario , e Ministro Plenipotenciário de Sua
Magestade Catholica a Lord Palmerston , Prin-

cipal Secretario d Estado de Sua Magestade Bri-
tannica na Repartição dos Negócios Estrangeiros,

em data de 7 de Novembro de 1832.

xTLssim antes como depois do desembarque do Prín-

cipe D. Pedro de Bragança, que ha provocado no

S5io Portuguez humconflicto tao sanguinário como
deplorável em suas consequências relativamente ao

bem estar daquelle Paiz , o abaixo assignado En-

viado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário de
8. Magestade Catholica tem tido a honra de trans-

mittir ao Principal Secretario d'Estado de S. Ma-
gestade Britannica da Repartição dos Negócios Es-

FF
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trangeiros', quatro Notas Officiaes a'cerca dos ne-

gócios He Portugal, a 23 de Fevereiro, II de Abril,

29 de Junho, e 31 deJulho, neste anno, as quaes
corutudo tem ficado sem resposta.

Quatro mezes tem agora decorrido desde que
D. P< (Iro desembarcou em Portugal, e até aqui el*

ie nào lera podido obter outra vantagem mais que
sustenar-se debaixo da protecção de alguns entrin-

cheiramenfos no Porto, (jue eíle occupou logo no
principio do seu desembarque. E não se tem toda-

via incessantemente proclamado a toda a Europa
nos Manifestos, e outros documentos por aquelle

Príncipe, que só a sua presença com bum punha-
do de devotos seguidores seria sufficiente para prom-
ptamente eflectuar o objecto da sua empreza? ÍNão

tem muitas e muitas vezes dito os seus servidores,

e os seus partidistas, e repetido até fartar os Jor-

nalistas
,
que nada podia resistir ao seu Estandarte

huma vez que elle se desenrolasse diante dos olhos

do Povo Portuguez, e que o seu immediaío triun-

fo geria assegurado pela adherencia da Nação á

causa de D. Maria da Gloria ? Não ha de tão pouco
negar-se que afiou ta e obstinadamente tem aquella

Nação, desde o principio daquella contenda até ao

presente, invariavelmente manifestado sentimentos

de hum caracter diametralmente opposto, de hum
modo tão geral, como notório, e tão enérgico quan.

to erão numerosas e importantes as occasiões. Ha
de alguém aventurarse a affirmar que os invasores

tinhão da sua parte o paiz, e o exercito, e que só

linhào contra si huma fraca, pouco numerosa facção

destituída de poder?
He demasiado certo que, por ostentar esta ce-

ga confiança, e por estas formaes, porém vãs, segu-

ranças, conseguio infelizmente o partido de D. Pe-

dro enganar e desencaminhar S. Magestade Britan-

nica. Hespanha, que, relativamente á sua própria
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segurança está viva e immediatamente interessada,

não se deixou cegar quanto ao estado da opinião

publica em Portugal, decidio de outro modo, e
tendo a este respeito vistas oppostas ás do Gover-
no de S. Magestade Britannica, não cessou de de-

clarar que os successos havião de verificar os seus

vaticinios. Já em J828 tinha o perigo occorrido, pe-

los desinquietos caracteres que, na sua opinião, apre-

sentavão as relações dos dous Príncipes da Casa de

Bragança; e quando S. Magestade, movido de bum
sincero desejo de contribuir para arranjar suas desa-

venças, generosamente fez uso da linguagem dé
persuasão, e mediação; e o abaixo assignado não
pode deixar aqui de trazer á lembrança que estas

medidas suas fòrão mais bem succedidas na Corte
de Lisboa, que as da Áustria e França na Corte
do Rio de Janeiro, onde D. Pedro com inexplicá-

vel cegueira resistio a todos os meios de arranja-

mento proposto por aq"uellas duas Potencias.
O Governo de 8. Magestade Britannica bem

sabe que 8. Magestade Catholica se não tem dei-

xado desanimar por estas infrucíuosas tentativas,
e que pelo contrario tem procurado com o maior
desvelo, em suas numerosas coimnunicaçôes com-
o Ministério Britannico, trazer aeíléito hum arran-
jamento amigável em harmonia com os verdadeiros
interesses de seu Augusto Sobrinho, e com os de
hum negocio, ao que parece, conciuido, de hum fa-

cto completo, e com o respeito devido á indepen-
dência, bem como aos direitos políticos da Nação.
Os repetidos esforços de S. Magestade Catholica
fòrão e (em sido até agora infruetuosos

; o Governo
de S. Magestade Britannica rejeitou constantemen-
te quanto a este respeito lhe era proposto pelo Ga-
binete de Madrid. Não foi senão ainda depois de
S. Magestade Catholica haver em vãoexhaurido fcfa

dos. os recursos da sua amizade, e todas as combi-
ff 2
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nações de sua benévola politica, relativamente á
Real Casa de Bragança, e de ler perdido ioda a

esperança de ver estabelecida huma feliz reconci-
liação

,
que considerando que os seus próprios Es-

tados eslavão expostos a ficar sujeitos ás conse-

quências dos males a que o Reino visinho estava

notoriamente condemnado, vendo que sem abando-
nar os seus princípios, e a sua dignidade, ou sem
violar a palavra dada, elle não podia annuir ás pro-

postas que lhe havia feito o Governo de S. Mages-
teàe Britannica, a saber, de ajudar a persuadir o

Rei D. Miguel a descer do seu Throno , e que a

tânal visse entregue Portugal a huma sorte de ca-

racter obscuro , e perigoso
;

que elle adoptou o
uníco recurso que lhe restava, em circunstancias
de bum caracter tão vario, o de fazer avançar hum
corpo de exercito de observação pêra a fronteira a

fim de vigiar sobre a segurança daHespanha, con-

tra a qual os que andavão preparando a invasão
de Portugal tinhão dado a conhecer seu&sentimen-
tos hostis , ou suas relações com aqueHes indiví-

duos, que havião fundado sobre esta empreza as mais
criminosas esperanças de fomentar distúrbios, e de

semear o ódio e a discórdia neste paiz.

Estes motivos, tão poderosos, e incontestáveis

como erão, e da maior ponderação, induzirão a

Hespanha a conservar-se em guarda sem patentear

hostilidade aos aggressores de Portugal. O Gover-

no de S. Magestade Britannica ordenou comtudo
ao seu Enviado em Madrid, que pedisse ao Gover-

no Hespanhol huma declaração cathegorica acerca

da altitude que este havia tomado pondo em mo-
vimento as suas tropas. A Hespanha respondêo tão

explicitamente como o podia desejar o systema de

inteira neutralidade proposto, e adoptado por In-

glaterra; ainda fez mais, expressou francamente as

suas vistas politicas, e declarou ao mesmo tempo
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os seus desejos e as suas intenções a fim de pôr a

Inglaterra e as outras Potencias de posse das mes-
mas vistas de Justiça e necessidade por que ella

assegurava ser guiada para a manutenção da paz,

e para a honra e segurança da Hespanha.

Esta sincera e completa explicação não podia

deixar de satisfazer o Gabinete de Londres, que
nesta occasião , como em todas as outras, no de-

curso desta penosa discussão, rendêo homenagem á

boa fé da Corte de Madrid ; e o Governo Inglez

confirmou então, não só as suas anteriores promes-

sas, mas passado tempo deo verbalmente, e por es-

crito, novas seguranças, mui solemne e muito ex-

plicitamente= de observar da mais fiel maneira hu-

ma absoluta e não condicional neutralidade= , de-

baixo da única condição de que as outras Poten-

cias da Europa, e especialmente a Hespanha, não
houvessem de intervir mais de modo algum nesta

contenda. Este tomou*a ser, relativamente a esta

questão, o assumpto da preciza e formal declaraçãa

feita em nome de S. IVJagestade Britannica peloseu
Enviado em Madrid, em huma Nota do dia 3 de
Junho daquelle anno , e a resposta, que elle rece-

bêo em data de 1 1 do mesmo mez doExcellentissi-

mo Ministro dos Negócios Estrangeiros de S. Ma-
gestade Catholica, he huma prova decisiva da defe-

rência de S. Magestade para com a Inglaterra, e
do seu ardente desejo de merecer a estima e a con-
fiança desta Potencia, pela sinceridade com que
havia desenvolvido, sem circumloquio, os motivos
e único objecto das novas resoluções por elle ado-
ptadas, resoluções de assizada prudência, que o seu
desejo de paz, e as inesperadas medidas adoptadas
pelo Governo Inglez, tornavão indispensáveis.

Não tem por certo o abaixo assignado de rei-

terar aqui a cordeal fidelidade com que S. Mages-
tade Catholica tem observado, e mandado observar
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pelos seus vassallos , a neutralidade tia Hespanha,
na conformidade das condições e estipulações feitas

com a Inglaterra. Será sufticienle observar que o
procedimento do Governo Hespanhol a este respei-

to tem merecido o elogio do Governo deS. Mages-
tade Brilannica, e que elle se não pode increpar

da min ira a violação delia, quer directa, quer indi-

recta, e isto ainda mesmo, sem embargo das cir-

cunstancias que os inimigos do Governo Portuguez
tem ministrado, mais de numa vez, tanto no Por-
to, corno no mar, justos, e graves motivos para
usar do direito de represálias, mas do qual se tem
S. Magestade Catholica abstido por sua extrema
moderação, e pela confiança de que a Inglaterra,

vendo a realidade e a demasiado manifesta grande-
za destes aggravos, os havia de tomar em conside-

ração , e na conformidade das suas promessas con-

sultar sobre os meios de lhes pôr hum termo. Co-
mo premio de hum tão fiel cumprimento dos seus

ajustes, tem a Hespanha toda a razão de crer que
o Gabinete de Londres não despreza as obrigações

que ha contrahido. Ella espera que o Governo Bri-

tannico, illustrado pela experiência, e informado das

manobras a que havião recorrido, no mez de No-
vembro ultimo (1831), os agentes de D. Pedro,

para fazer que se desse pelos Lords da Thesoura-

ria, não obstante o protesto do Cônsul Geral de Por-

tugal, fundado em hum Acto do Parlamento que

esíá em pleno vigor , ordem peremptória para pôr

em liberdade os. Navios que nesse momento corn-

punhão a principal força do dito Princlpe, ha de a fi-

nal pôr hum termo aos estratagemas tantas vezes

expostos por Hespanha, requerendo se execute

aquella Lei íngleza
,
que severamente prohibe o

armamento,, e esquipamento de embarcações de

guerra, e o recrutamento e leva de homens no Rei-

no-Unido para o fim de começar hostilidades com
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htim paiz estrangeiro em amizade com ft Majes-
tade Bnlannica. — 8. Majestade Catholica (em
com tudo sabido com magoa, que não tem cessa-

do cie ser enviados, na presença das Authoridades

de Londres , e mesmo de vários Portos militares

da Grã-Bretanha, para o Porto, reforços de Offi-

ciaes, Ofhciaes inferiores, e Soldados, e Mari-
nheiros publicamente recrutados, assim como de

cavallos , armas, e munições de toda a qualidade,

que se embarcarão sem ser ás escondidas, e ainda

mais recentemente hum grande Navio armado em
guerra , sem o menor obstáculo, de modo que não

só os Súbditos de S. Magestade Britannica, já
consideráveis em número, reforção as fileiras de

huma das partes belligerantes em Portugal , em
grande detrimento da outra, mas as forças navaes

de D. Pedro são com eífeito sem excepção, assim

no material como no pessoal, como também no que
toca ao esquipamento de todos os Navios de ma-
neira tal compostos, que só se podem considerar

como huma força de Marinha íngleza.

Estas violações commettidas por tantos Súbditos
Britannicos contra a neutralidade do seu paiz são

tão evidentes, tão frequentes, e tão reconhecidas,
que não ha necessidade d'outra prova delias mais que
a sua nimiamente grande notoriedade, e quaes-
quer que possão ter sido os esforços de S. Mages-
tade Catholica, para apreciar a falta de qualquer
acto do Governo da parte de S. Magestade Bri-

tannica para evitar similhante comportamento, elle

não tem todavia podido descobrir algum. Está com
tudo mui desejoso de ser informado sobre este as-

sumpto
, por quanto o Governo de S. Magestade

Britannica deve sentir que a manifesta contradic-

ção que existe entre o seu procedimento público,
e as obrigações que lhe impôz o. absoluta, e não
condicional neutralidade solemnemente prorneltida,
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deve necessariamente despertar sentimentos de re-

ceio , e desinquietarão no Gabinete Hespanhol.
S. Magestade Catholica tem com effeito visto

com mágoa que os seus receios, e as suas exhor-
taçôes nao tem sido apreciados pelo Governo de

S. Magestade Britannica, e o que he mais ainda

para lamentar, que o contínuo auxilio recebido

pelos inimigos do Governo Portuguez , de França,

e de Inglaterra, cada vez mais foi diariamente im-

primindo na empreza de D. Pedro o caracter de
huma invasão estrangeira, o que de huma cruel

maneira aggrava a situação da Nação Portugueza,

levando sua legitima defensa á irritação, e á de-

sesperação, e que já por sua natureza, e pela for-

ça das circunstancias, tem dado origem na Hespa-
nha a huma fermentação de espirito e sentimento,

posto que ao menos he desculpável em huma des-

confiança nacional contra estrangeiros, que tentão

dominar sobre as acções de hum Governo.
He por tanto impossível não reconhecer que

estes soccorros são presentemente as únicas causas

da guerra civil
;
que a empreza de D. Pedro já não

tem outra alguma condição de força e duração,

outra alguma esperança, outros alguns meios de-

fensivos em si mesmos senão o apoio que recebe

de fora em conformidade de huma alliança tão le-

gitima segundo os seus princípios, como detestada

e impopular em summo gráo em Portugal, com al-

guns estrangeiros exaltados e ambiciosos, que to-

mando parte em tal contenda sós, nada mais pro-

duzem que fazerem-se ainda mais aborrecidos pe-

los Portuguezes , em torno de cujos estandartes

estão postos
,

pretendendo sustentar e consolidar

sua marcha, e fazendo correr rios de sangue.

Pôde a Inglaterra jamais mostrar-se insensível

a hum estado de cousas tão horrível, mas que de^

ve necessariamente resultar de hum tácito consen-
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timenlo da sua parte? E pode ella fechar seus ou-

vidos aos clamores de huma Nação inteira que, al-

tamente lhe respeitem seus direitos e sua indepen-

dência , e o seu Rei escolhido na conformidade das

Leis fundamentaes do Reino ? Não expedio o

próprio Governo Inglez ha poucos mezes ao Minis-

tério Hespanhol a sua notável declaração= » Mas
a independência de Portugal será só huma palavra

destituída de sentido, se o Soberano daquelle paiz

ha de dever o seu Throno não ao seu nascimento,

não ao apoio da Nação, mas sim ás baionetas es-

trangeiras ? »

Esta declaração deve-se reconhecer cheia de

sizo e de verdade; mas para que em sua applica-

ção a Portugal haja de receber sua real significa-

ção e valor, devem admittir a Inglaterra eaHespa-
nha ingénua e fielmente os princípios e consequên-
cias

,
que nascem delia na uniforme e inalterável

base de seu procedimento para com as duas partes

belligerantes. Hum caminho contrario da parte de
huma ou de ambas as partes belligerantes affasta-

lia da estrada da justiça e da imparcialidade, para
cahir debaixo do império do capricho e da tyran-

nia ;
e obrigaria assim outra Potencia a romper seu

procedimento simples e regular, e a tomar huma
posição opposta ao seu real objecto, e desejos , e ás

suas convenientes relações com as outras Potencias.
Assim, he do interesse de todas as Potencias, bem «*

como da Hespanha e da Inglaterra, segurar a Por-
tugal huma verdadeira eappetecida tranquilidade,
assim como a pacifica fruição dos seus direitos,

restituindo-lhe o lugar, que lhe compete no Equi-
líbrio da Europa; syslema que serve de base, e

que está garantido por Actos diplomáticos
; nos

qnaes Portugal tomou parte em com m um com as

outras Potencias, depois de haver gloriosamente
GG
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coníribuido para livrar o Continente de horrorosa

oppressao militar.

De que as relações recebidas por S. Magesta-
de Britannica dos seus Agentes em Portugal, tor-

nâ\> difficil o definir a situação presente d']nglater-

ra relativamente ao seu mais antigo Alliado, S.

Magestade Catholica tem recentemente observado
hum assombroso exemplo na inesperada entrada da
Esquadra íngleza no Tejo, mio obstante o estado

de sitio, e a formal declaração do Governo Jnglez

de que níto tinha direito para estacionar a sua for-

ça naval em frente dos muros do Governo exis-

tente.

O abaixo assignado nao deve occultar aS. Ex.
a

o Principal Secretario de Estado
,
que o seu Go-

verno, nao só ficou muito penalizado ao ouvir este

acontecimento , mas que o abaixo assignado na
conformidade dos seus deveres deve protestar for-

malmente em taes circunstancias, em nome do Rei
seu Amo, e tanto mais, quanto segundo o modo
de vêr isto o Gabinete de Madrid, esta demons-
tração militar teve lugar em razão de causas, que
longe de ofierecerem o caracter de hum verdadeiro

molivo de queixa da parte do Governo Brilannico

contra o de Portugal, antes davão direito a S. Ma-
geslade Catholica para pedir explicação da Corte

de Lisboa a respeito da violenla morte de hum
Hespanhol

,
que de modo nenhum estava exclusi-

vamente no serviço rjessoal de hum súbdito Inglez,

mas que foi a causa unicamente assignada para jus-

tificar a volta da Esquadra Britannica ao Tejo.

Ainda que porém S. Magestade Catholica sen-

tia muito este triste accidente, o Rei meu Amo
nao podia intervir, tomando em consideração as

circunstancias que militavào a favor do Governo
Portuguez , especialmente em huma época em que
aquelle paiz se acha em huma tào violenta agita-
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çáo, pelas consequências de movimentos políticos

trazidos de fora.

Sua Majestade CathoJica, além disso, não pô-

de perder de vista, e o abaixo assignado se con-

sidera chamado a repetilio
,
que a indelinita du-

ração da guerra civil em' hum Reino vizinho, a!-

liado debaixo de tantas relações com a Hespanha,
he huma daquellas serias questões, de que toda a

Nação Hespanhola pôde prever e calcular os» peri-

gos , eque tende a excitar massas de povo a gram-

de exaltação. Sua Magestade CathoJica portanto se

julga com direito a reclamar outra vez a justiça e

amizade do Governo de S. Magestade Britannica,

e a conjurallo que consulte com elle de com muni
accôrdo sobre os meios de pôr fim aos males, que
tão pezadamente opprimem o infeliz Reino de Por-

tugal por meios de hum abominável ataque ,
que

unicamente pôde conduzir, como assim he, a compli-

cações e discussões ainda maiores.

8. Mageslade Catholica concebe a esperança
de que o Governo de S. Magestade Britannica se

não ha de mostrar insensível ao desejo tantas ve-

zes expressado, e com tanta franqueza. 3. Ma-
gestade põe o mais alto valor em manter as rela-

ções de confiança e estima com o seu illustre Al-
liado o Rei da Grã-Bretanha , assim como em con-
servar a mais estreita união entre os dois Gover-
nos. O Governo Hespanhol ha de dirigir todos os

seus esforços a inspirar aquella confiança, e a con-
solidar esta união. Assim esta esperança se haja

de realizar de hum modo satisfactorío e feliz para

os dois Governos, e assim a linha de procedimento
adoptada pelo Governo de S. Magestade Britanni-

ca haja de pôr o abaixo assignado em condição de
preencher hum lugar, a que a alta confiança de seu

Augusto Soberano o ha chamado, com a certeza

de apertar ainda mais os estreitos vínculos de ami-

gg 2
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zade entre as duas Monarquias. Hum dos seus mais
ardentes desejos será preenchido, se eile poder in-

teiramente conseguir este objecto, que eslá tanto

em harmonia com as intenções de S. Magestade e

com os interesses do seu paiz.

Fazendo as presentes communicações officiaes

ao Visconde Palmerslon, Secretario de Estado de
S. Magestade Britannica na Repartição dos Negó-
cios Estrangeiros, o abaixo assignado desempenha
o dever, que lhe he imposto pelo Governo de S. Ma-
gestade Catholica, e se assigna etc. = Londres 7

de Novembro de 1832. = Zea Bermudez. =
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As 149 Constituições escritas.

Tem-se fallado bastantes vezes das Constitui-

ções escritas, e ao mesmo tempo se tem demons-
trado quão absurda he a pretenção de querer con-

stituir á priori huma Nação constituída já por suas

tradições, historia, e costumes; e para prova dis-

to tem servido essa multidão de Cartas e Actos
constitucionaes, que tem apparecido e desappareci-

do, á maneira desses meteoros que brilhão no meio
das nuvens , e se desvanecem com ellas.

Em Aliemanha se publicou ha tempo hum rnap-

pa de todas as Constituições que se tem conheci-

do na Europa desde 1789 até 1829.

Na verdade não será pequena lição para o gé-
nero humano o apresentar o quadro destas 149
Constituições, das quaes 87 tem morrido de debi-
lidade, ou de morte violenta, entretanto que as

outras seguem a sua carreira no meio dos maiores
males e desordens que tem produzido. Assim pois
faremos hum curioso epitome biográfico destas Con-
stituições.

;> Na França tem havido 12 Constituições, das
quaes 11 fôrão abolidas; a saber: a de 3 de Se-
tembro de 1791 ; a de 24 de Junho de 1793, qué
nunca se pôz em pratica; o Governo revolucioná-
rio decretado a 24 de Agosto de 1793; a Consti-
tuição chamada do anno 3.°, e a decretada a 23
de Setembro de 1795; a Constituição chamada do
anno 8.° em 1799; os Senatus-Consultos , chama-
dos orgânicos, de 2 e 4 de Agosto de 1802 e de
18 de Maio de 1804; a Constituição do Senado de
6 de Abril de 1814, e o acto addicional de 22 de
Abril de 1815. A Carta de 1814, que o Author
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do epitome ou quadro olha como subsistente, foi

depois modificada; de maneira que pôde dizer-se

que todas as 12 Constituições se achão aboli-

das: unicamente a 13.*, isto he , a de 1830 ainda

subsiste.

» Na Suissa tem havido 9 Constituições ge-

raes ; huma em 1798 ; três em 1 801 ; duas em 1 802
;

o acto de mediação em 1803, e a Constituição de

7 de Agosto de 1815, a qual he a única que sub-
siste : as mais tinhào sido feitas debaixo da influen-

cia da França. Além disto tem havido 24 Consti-

tuições particulares para os diversos Cantões, as

quaes subsistem á excepção de duas.

» Nos diversos Estados da ílaiia também tem
havido successivaineníe algumas Constituições par-

ciaes. Na Lombardia houve duas Constituições pa-

ra a Republica Cisalpina em 1797 e 1798; huma
para a Republica Italiana em 1802; três Estatutos

no tempo de Buonaparte em 1805; e a creação do
novo reino Lombardo- Veneziano em 24 de Agosto
de 1815. Génova teve 7 Constituições, as quaes
estão abolidas; duas em 1797 decretadas a 6 de

Junho e a 2 de Dezembro; huma a 2 de Setembro
de 180 1 ; duas em 1802 a 26 de Junho, e no I.°

de Dezembro; a incorporação á França em 1805,

e a Constituição de 19 de Abril de 1814. Nos Es-

tados da igreja se decretou em 1798 huma Consti-

tuição Republicana. Em Nápoles também houve

cinco Constituições; a 2 de Junho de 1808; em
1815 redigida, segundo se diz, por M r. de Mau-
bourg; em \Q16, em 1820 , e finalmente em 26 de

Maio de 1821. Na Siciíia houve 4, a saber: em
18 12, em 1815, em 1816, e era 1821; porém to-

das estão abolidas.

»Na Grécia tem havido 7 Constituições em 7

annos ; as de 4 de Novembro de 1821 , de 16 <ie

Novembro, e l.° de Dezembro seguinte; porém
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nenhuma delias se pôz em execução: em 16 de
Janeiro de 1822 se fez hum a nova, outras em Abril

de 1825, e em 17 deMaio de 1827, e a ultima em
3 de Fevereiro de 1828. O Author deste Epitnme
indica que esta se acha ainda em vigor; porém nós

julgamos que depois foi abolida. As^ Ilhas Jónicas

tem tido duas Constituições, a de 6 de Dezembro
de 1807, e a de 28 de Dezembro de 1817, que
ainda está em vigor.

?)Na Hespanha houve duas Constituições, a

dada por Buonaparte em 6 de Julho de 1808, e a

das Cortes de Cadiz a 19 de Março de 1812, e re-

suscitada em 7 de Março de 1820: estão abolidas.

» Em Portugal houve igualmente duas, a sa-

ber: a das Cortes do 1.° de Outubro de 1820, e a

de 1826; também se achao abolidas as duas.

»Na Hollanda , e na Bélgica tem havido 9

Constituições, a saber; 3 para a Republica Báta-
va em 1795, em 1801, e em 1805; 5 Estatutos

para o Reino de Hollanda creado por Buonaparte
em 1806; a reunião da Hollanda á F3elgica a 28

de Março de 1814, e a Constituição do Reino dos
Paizes Baixos a 24 de Agosto de 1815. Esta era a

única que subsistia em 1829; mas posteriormente

foi abolida , ao menos para a Bélgica, e substitui*

da pela nova Constituição do Congresso.
?? Na Suécia subsiste a de 7 de Junho de 1809.

A Noruega tem tido a de 17 de Maio de 1814, e

a de 4 de Novembro seguinte, que ainda está em
vigor. A Polónia tem tido successivamente 3 Con-
stituições, a de 3 de Maio de 1791 , a de 22 de
Julho de 1807 para o Ducado de Varsóvia, e a de
27 de Novembro de 1816 dada por Alexandre, a
qual se tem modificado depois da ultima revolução
de Varsóvia. Em Cracóvia também o está a de 3

de Maio de 1815
;
porém na Gallilzia e na Londo-

meria está em vigor a Constituição de 15 de Abril
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de 1807: he notório que esta parte da Polónia per-

tence agora á Áustria. n
Deste quadro se pôde deduzir que quasi todas

as Constituições que de poucos annos a esta parte

se tem dado aos Povos tern sido escritas na arêa,

e apagadas logo por huma força invencível, que se

apoia no caracter, costumes, e Religião desses

mesmos Povos, a quem sequer governar por ellas.

Deve notar-se mui particularmente que a maior
parle destes Actos tem produzido nos paizes, on-

de os tem introduzido artificiosamente , convul-

sões, transtornos, desordens, excessos, e crimes

de todas as espécies, ao passo que quasi em to-

das as partes se tem verificado sem agitação e sem
desordens o restabelecimento da ordem de cousas,

que estas Constituições tinhão transtornado , ou
derribado.

Sobre tudo se notará a situação em que tem
posto todas essas Constituições, dictadas , e redi-

gidas precipitadamente , os Estados da Allema-
nha

,
que as tem recebido. Estes paizes neu-

tro tempo tão felizes, tão florescentes , e tão livres

com seu Governo provincial e municipal, se achão

agora no meio da luta dos poderes, cujo equilíbrio

devíao manter essas Cartas. (G. de F.J

Sobre as traduccôes.

A primeira e a mais indispensável das obriga-

ções
,
que impõe a si hum traductor, diz Marmon-

tel nos seus Elementos de Literatura, he a de tras-

ladar bem o pensamento do Author traduzido. As
obras, cuja belleza principal consiste nos pensamen-

tos , são fáceis de traduzir em todas as linguas, e

então o merecimento da traducção se funda na cia-
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reza, propriedade, exactidão, precisão e decência.

Porém quando aos pensamentos profundos da obra

se ajunta a energia ou o brilhante da expressão,

então se conhece a grande difficuldade de traduzir

com acerto.

He indubitável que quanto mais depende da
expressão o caracter do pensamento, tanto mais

difficil e espinhosa he a traducção. Mais claro: são

muitas as modificações, que recebe da expressão o

pensamento, porque este podeexpr-essar-se com for-

ça, ou energia, elevação, facilidade, elegância,

graça, candura, delicadeza, finura, ligeireza, gra-

vidade, ao que se ajunta a infinita variedade de

torneios e maneires, o colorido, a harmonia, etc.

De tudo isto o mais difficil de imitar não he o que
ao parecer custa maior esforço. Por exemplo, em
todas as línguas se traduz o estilo nobre e elevado;

porém o ligeiro, singello, e gracioso he ás vezes
quasi intraduzível.

O colorido da expressão depende da riqueza
da linguagem metafórica, e neste ponto cada idio-

ma tem seus recursos particulares. Porém ainda in-

flue mais na variedade de estilos a imaginação do
escritor que o caracter do idioma ; e assim como
para imitar com calor os movimentos da eloquên-
cia , he preciso participar do talento do Orador

,

lambem para imitar o colorido da Poesia he forço-

so participar do talento poético.

Qualquer literato bizonho, que presume saber
dos idiomas, se considera apto para traduzir

;
porém

estes presumidos traductores tem acaso consultado
bem suas próprias forças? Saber bem dos idiomas
para traduzir de hum para o outro he conhecer a
fundo a Índole delles, seu cabedal e mutua corres-
pondência, os modos particulares de cada hum; e
ainda isto não basta para traduzir bem ; he preciso
aJém disto ter adquirido com o habito a facilidade
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de amoldar, por assim dizer, a língua em que se

e creve, para que tenha Ioda a flexibilidade neces-

sária, inventar, quando a necessidade o exija, ex-

pressões e frases novas; ter quasi a mesma saga-

cidade, força, ou calor de imaginação, que se vê

no Aothor traduzido para identificar-se com e\\e
,

em termos que não se distinga do traductor senão

no dom da invenção. Ora bem , entre aturba-mul-
ta de traductores

,
quantos ha que possamos con-

siderar dignos de se associarem em pensamentos e
modo de expressallos com o Author. original ? Huma
cólebre escritora comparava hum néscio traductor

a hum lacaio, que vai da parte da sua Senhora a

fazer hum comprimento a alguma pessoa : quanto
mais delicado seja este , he bem certo que mais
desassizadamente desempenhará o lacaio a sua com-
missão.

Muitos lacaios destes se tem visto por desgra-

ça na Península desde que no Século passado la-

vrou a fatal epidemia de traduzir a eito Obras Fran-
cezas em prosa e verso. Nifo

,
que pôde conside-

rasse como o Corifeo destes contrabandistas lite-

rários , maltratou lastimosamente a nobre língua

Castelhana com as suas adulteras Uaducções, e co-

mo por desgraça tiverão bom despacho estas mes-

quinhas obras, e outras, que em tempos posterio-

res fôiào apparecendo escritas em má linguagem,

chegou a acostumar a multidão dos leitores a esta

má linguagem , em termos que já passa hoje por

moeda corrente. Em Portugal fera sido quasi geral

a mesma epidemia.

Alguns zelosos literatos, entre osquaes se dis

tingue o laborioso Capmany, quizerão pôr hum ter-

mo a esta inundação de mestiças versões, já com-
balendo-as com as armas da Satyra

, já ensinando

em úteis e serias lições o verdadeiro modo de tra-

duzir; porém o mal que estava já muito arreigado,
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se augmentou com a invasão Franceza ; e desde en-

tão tem sido tal o diluvio de traducooes
,
que o

campo da nossa literatura oííerece a imagem de hu~

ma seara invadida por huma grande praga de gafa-

nhotos.

E não ha remédio humano para esta calamida-

de! Em quanto os engenhos transpirenaicos abor-

tarem NoveJlinhas, e Melodramas furibundos
j
que

traduzidos em máo Castelhano produzào alguma uti-

lidade pecuniária, se traduzirá a torto e a direito,

e se darão golpes terríveis na desgraçada lingua de

Cervantes, que já de muito transtornada a não co-

nhecerião os Pais
,
que a gerarão.

Sem embargo disto he preciso confessar que
no meio desta confusão babilónica não tem faltado

nestes últimos tempos Escritores puristas, e alguns

talvez com rigor excessivo, isto he
,
que olhando

com horror todo o neologismo, e innovação em ma-
téria de linguagem, se tem encastellado

,
por as-

sim dizer, com os Authores do Século XVI, sem
admittir mais termos, frases, e modos de expres-
sar-se, que aquelles que elles usarão, devendo ad-
virtir que os progressos da civilização, e as novas
idéas dimanadas desta maior largueza de conheci-
mentos e relações sociaes, exigem novos modos na
expressão, com tanto que se não falte á Índole do
idioma. A's vezes também seequivocão os escrupu-
losos puristas em taxar deGallicismo o que he Cas-
telhano e mui antigo, como succedeo a Capmany,
quando sobre a palavra detalhe, de que zombava,
e impugnou victoriosamente Cienfuegos, fazendo-
Ihe ver a origem antiga Castelhana desta palavra,

e as modificações
,
que tinha recebido na sua or-

ihografia. A palavra maneiras em vez de costumes

,

que hoje se tem por Gallicismo* se encontra em
nossas antigas Chronicas. Assim que, para criticar

neste ponto se necessita muita circunspecção , e

doutrina. hh k

l
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Dizemos isto porque alguns prezados de intel-

igentes, e fazendo de críticos em todas as maté-
rias, quando embicão com vozes ou frases novas
para elles, ainda que de legitima origem, excla-

mão com tom magistral : que Gallicismos ! que igno-

rância da nossa língua! Como se elles a soubessem
a fundo. E tal ha destes impertinentes Censores,
que não he capaz de escrever duas clausulas ern

bom Castelhano, ou Portuguez; porém como o cri-

ticar, ainda que seja sem fundamento, dá certa im-

portância aos sugeitos entre a multidão ignorante,
ha quem tome este officio para mostrar o seu ma-
gistério , e passar por homem de saber.

Outros que tenhão maiores conhecimentos
,
que

saibão bem a filiação das palavras, e que tenhão
queimado as pestanas, revolvendo as obras dos nos-

sos bons Authores, tão desattendidas nestes cala-

mitosos tempos de frívola memoria, hão de ser os

Jegitimos Juizes para falia r na matéria, para ex-

purgar de verdadeiros Gallicismos a nossa lingua.

Estes e outros similhantes barbarismos são os

que devem combater-se com todo o género d 'ar-

mas
;
porque havendo na nossa lingua palavras pró-

prias, com que expressar certas idéas, hehuma falta

o ir mendigailas a outro paiz, trazendo-nos cobre

quando temos prata. E ao menos se se fizessem esses

furtos ás linguas Latina, e Italiana, que são mais so-

noras, e tem mais analogia com a nossa, não seria tão

grave a oílènsa : porém sempre Gallicismos ! Soará

acaso mais docemente toaleta, que toucador, revan-

cha que despique? Onde estamos? Comemos, ves-

timos, pensamos á Franceza; e como se não bas-

tassem estes aggravos feitos ao nosso patriotismo,

até a lingua nos querem tirar para substituir outra

menos rica, menos sonora, e não tão poética.

Escandalizão por certo esta profanação , e o

indiíTereníismo, com que olhamos nossas próprias
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glorias literárias, precisamente quando os Alemães,

enamorados da nossa Literatura estão imprimindo

com luxo os nossos Authores dramáticos antigos,

quando os Inglezes , e até os mesmos Franeezes,

que no Século antecedente desprezavao nossos li-

vros, fallão, e ainda escrevem com estimação sobre

a nossa Literatura.

Oxalá chegue o dia, em que a gente culta da

Península, conhecendo melhor os thesouros da sua

Literatura, se dedique a ella com preferencia á es-

trangeira, e gastando o seu dinheiro nos nossos li-

vros , fomente os poucos engenhos originaeá , que

vendo o desalento, e abandono das nossas Musas,
desmaião, e não dão os copiosos fructos

,
que da

sua fecundidade se poderião esperar!

(Este interessante artigo escripto em relação á língua

11espanhola tem igual applicação á lingua Portuguesa,)

Da Poesia Clássica, e da Romancesca. (l)

Vendo a divergência de opiniões que se vão

introduzindo entrenós sobre estes dous géneros de
Poesia, e a obscuridade com que se costuma tra-

tar esta questão á força de subtilezas, e de perder-

se em abstracções metafysicas, nos pareceo que
poderia ser de alguma utilidade para os que não

(1) Romantick a cbamão os Inglezes, e Romantique os

Franeezes ; denominação tomada dos Allemães, que a deri-

varão impropriamente da lingua Romana, ou romance usa-

do pelos Trovadores. As palavras Romanesco, ou Roman-
cesco não correspondem exactamente a Romantique, dos

Franeezes, porém na falta de outra mais própria se tem
adoptado geralmente na Península,
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fazem profissão de Literatos, e dar-lhes huma idea
clara desta controvérsia, manifestando sobre elia

nosso juizo com a devida imparcialidade.

Por Poesia Clássica, contraposta á Romances-
ca , entendemos a dos antigás Gregos, e Romanos,
e a moderna que se propõe a estes por modelo,
seguindo as Leis que estabelecerão, tiradas da na-
tureza, segundo elles a observavao.

Poesia Romântica, ou Romancesca, he a que
sem seguir as pizadas dos antigos , busca seus as-

sumptos , e seus meios de interessar na Idade mé-
dia, pintando os costumes feudaes , ou cavalhei-

rescos, e servindo se das tradições, e tabulas po-

pulares como de huma nova mythologia, para ex-

citar por este meio emoções fortes, e recordações

nacionaes.

Parece-nos que esta distincção he mais intel-

ligivel que o Idealismo Platónico , ou que o Mysti-

cismo Allernão, a que muitos tem recorrido para

caracterizar a Poesia Romancesca. Como quer que
seja, alguns partidários acérrimos da Poesia Clássi-

ca , confundindo os vícios introduzidos naqueila

com o mesmo género, não vêem neste mais que
delírios e extravagâncias. Quem ha de soíirer, di-

zem , as monstruosidades de Calderon , idolatrado

hoje em dia pelos Allemães? Que homem de juizo

sao poderá interessar-se nos contos de CavalJaria,

e naquelles prodigiosos encantamentos, visões no-

cturnas, e outros partos como estes de huma ex-

traviada fantasia? Sem Filosofia nem critério pode-

rá haver cousa boa nas artes?

Pelo contrario os cegos admiradores da Poesia

Romancesca, redarguindo a seus antagonistas, di-

zem: essa árida Filosofia he a que tem secado os

mananciaes da imaginação, produzindo commum-
mente obras insulsas, destituídas de interesse, de

calor, e de movimento. O espirito seco e metho-



Numero VIII. 247

<)ico tios preceptistas e críticos, como Aristóteles,

não pôde ser hum justo apreciador dos agradáveis

sentimentos ,
que as artes imitativas excilão. A

imaginação deve voar com a ousadia da águia, des-

prezando os que tratão de a refrear.

Eis aqui duas opiniões igualmente falsas para

quem busca imparcialmente a verdade nas discus-

sões literárias. Quem negará que a Poesia Clássi-

ca nos ofíerece excellenles modelos? Quem dispu-

tará o superior merecimento de Homero e Eurípi-

des , de Virgílio e Horácio, de Racine e Boileau

,

de Pope e Adisson, de Camões e Diniz? Se os

máos imitadores destes celebres Poetas não tem

produzido senão obras insulsas e desenxabidas
,

culparemos a Escola que seguirão, e não a esteri-

lidade do seu engenho? O bom gosto, e a filosofia

que distinguem os eminentes Authores do género

Clássico, longe de prejudicar o vôo da imaginação,

o guião com acerto, evitando que se extravie.

Sem embargo disso, não está o merecimento
exclusivamente vinculado aos Poetas que (em se-

guido estesyslema clássico. Entre os partidistas do
Romancesco os ha também muito recommendaveis.
pante, e Ariosto, os quaes se podem considerar

como os principaes Mestres desta nova Escola, pas-

são entre os bons Literatos das Nações cívilisadas

como Poetas eminentes. O incomparável Tasso,
ainda que se accommodou ás leis do systema clás-

sico na composição do seu Poema, pertence tam-
bém ao género Romancesco pelo assumpto da-

quelle
,

pelos costumes cavalheirescos , e peias

maravilhosas ficções próprias daquelles tempos.
Outros célebres engenhos forão cultivando este gé-

nero na Hespanha, na Inglaterra, e Allemanha,
cujas obras se lêm com enlnusiasmo nestas Nações

;

e presentemente os Críticos imparciaes são de opi-

nião que a Poesia Romancesca guiada pela sólida
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razão, pôde chegar á perfeição da Clássica, e ain-

da a interessar-nos mais que esta
,

por quanto se

exercita em pintar objectos mais análogos ás nos-
sas instituições politicas, hábitos, e costumes.

Com effeito qual de nós não sente huma im-
pressão profunda, hum prazer inexplicável lendo os
Romances Cavalheirescos, e Mouriscos, em que se

pinta ora a galhardia pondonorosa do heróico Cid

,

ora o denodado ardimento de Bernardo dei Carpio,

já a ternura, e gentileza de hum Gazul
, já o so-

bre humano patriotismo de Gusmão eí Bueno , as

proezas de hum Palmeirim, de hum Clarimundo,
ainda mesmo fabulosos?

Neste género de composições heonde maisso-
bresahe a louçania do engenho dos antigos Poetas
d'Hespanha: onde a Poesia se apresenta com hum
caracter original; animada, vigorosa, rica em ge-

nerosos sentimentos , e bellas imagens , dando vi-

da a quantos objectos descreve com a magia de
hum estilo rápido, fogoso, pintoresco, e de huma
linguagem adornada com as galas do Oriente. O
povo embelezado estudava com anciã estes roman-
ces para os cantar, porque pintavão ao vivo os cos-

tumes Hespanhoes , os sitios, em que havião acon-

tecido as aventuras dos Mouros, e Christãos, e os

affectos, que animavão a huns, e a outros .recor-

dando a gloria nacional. Não negaremos que mui-

tos destes romances peccão ás vezes por excesso de

louçania, e falta de correcção no estj^lo
;
porém

também he certo que abundào em galas poéticas,

e que em .sua classe se aproximão á perfeição.

He esta pois huma excellente Poesia do géne-

ro romanesco
,
que só se distingue da septentrio-

nal , em que esta he de ordinário mais melancóli-

ca , sombria, e entregue a meditações profundas,

ou aliás occupada em pintar a violência de arreba*

tadas, e terríveis paixões. A dos Romancistas Hes-
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panhoes apresenta huma natureza mais agradável,

e descreve afTectos mais ternos em huma linguagem
summamente rica e harmoniosa.

Dominou no Theatro Hespanhol a Poesia ro-

manesca no tempo em que se pervertia o bom gos-

to , e se inundou a scena de novelias dramáticas,

admiráveis em geral pela interessante variedade de

seus argumentos, pelas muitas situações lheatraes,

que apresentão, pela viveza , e movimento da ac-

ção
,

pela rapidez, desembaraço, e elegância do

dialogo; porém ao mesmo tempo viciosas por se

não haverem sugeitado seus Authores ás essencia-

Jissirnas leis da unidade da acção, e propriedade

dos caracteres; leis fundadas na mesma natureza,

e não em disposições convencionaes , corno, as uni-

dades do lugar, e tempo, que admittem por isso

mesmo mais largueza. A pezar destes e outros de-

feitos, que por demaziadamente conhecidos não
devem repetir-se, o povo admirava , e applaudia
estes dramas só porque pintavão os costumes nacio-

naes , o pundonor, e a galanteria cavalheiresca.

Assim pois os Poetas, que successivameníe
quizerem agradar como aquelles, e ainda excedei-

los neste género romanesco, procurarão animar seus
quadros com igual vida, e pintar os costumes an-
tigos com a mesma propriedade sem cahirem nos
seus extravios ; encherem suas composições de gran-
des pensamentos, de agradáveis imagens, e não de
palavras sonoras, porém vazias de sentido. A Poe-

sia romantisca tem hum caracter particular, he
verdade; porém está sujeita em seus planos, e nos
meios de execução, ás leis que a razão

?
e o bom

gosto dictárão : donde vem que, faltando eilas, não
pode haver verdadeira belleza , e somente os cor-

ruptores da boa literatura poderão defender as ex-

travagâncias de huma imaginação delirante. (G. MJ

ii
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Sobre o mal fysico c o mal moral.

Aquella terrível praga, que precedida do (er-

ror vai pouco a pouco despovoando a França (l),

tem feito ver, desde que se manifestou, a nullida-

de das doutrinas Jilosojicas e libcracs. Ella acaba de
demonstrar o mais evidentemente o que começou
a manifestar a revolução de Julho; isto he

,
que

separando-se da Fé Christã qualquer Governo da
Europa, he impossível conduzir os seus Povos pe-

lo caminho da boa ordem, da confiança, e da paz.

Esta praga he mais huma prova, além das muitas
que ha, para acreditar que o mal fysico e a desor-

dem material tem sido produzidos pela enfermida-

de da alma e pela desordem moral.

Apenas se desenvolve o contagio, tudo se al-

tera, tudo se commove. Soldados com instrumen-
tos da morte são os primeiros médicos que tem
sido em algumas partes precisos enviar aos enfer-

mos. Donde procede este repentino terror? Que si-

gnificão esse furor e esses gritos? Ao alto se di-

rigem. íJuma funesta suspeita se tem apoderado
dos ânimos. O povo repelle horrorizado a mão que
lhe apresenta o remédio; desconhece á voz dos Ma-
gistrados ; estes perturbados, perdido o tino, se

unem ao povo, e lanção á ventura nomeio da mul-

tidão huma accusação que talvez recahirá sobre

alguns innocentes. Que espirito anima aquelles que
tem na sua mã"o a authoridade, para que se tenha

podido conceber delles tão odiosa suspeita? Se
fossem ministros de luz e de verdade , a mesma
calumnia se afastaria; mas não tem fé, e a fé se

(1) Allude á Cholera-morbus
, que no tempo, em que foi

escrito este artigo, assolava a Fiança.
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aparta delles e de suas obras. (Talvez fosse esla

huma das razões porque o Rei dos Franceses demit-

tio aquelles Ministros.)

Sem embargo disto, quando mais engolfados

estavão os políticos nas suas deliberações , huma
mao formidável bate á porta. Interrompe-se a dis-

cussão, o terror gela aquellas línguas que não ha-

via muito se expressavão com tanta ousadia. À
Morte ! exclamão ... A Junta se dispersa , e a có-

lera repete com elles a Scena de 10 de Brumá-
rio ! ( 1 )

A morte! porque a temeis se não he mais do

que o nada? E com eífeito depois da morte ha

outra cousa? Se a ha
,
que motivo tendes para te-

mer? Bastante diz a vossa perturbação; a hum só

he a quem se teme, a esse hum que não morre,

e sobrevive á matéria.

Olhai, com immensos recursos materiaes, com
thesouros , com hum exercito de Médicos e os in-

strumentos mais perfeitos da civilização, tudo falta

a hum mesmo tempo áquelle que não está funda-

mentado era huma boa moral. Qs auxílios, ainda que
abundão em quantidade, não alcanção; ha confu-

são no governo, anarquia na medicina, horror no
povo, precipitação e irreflexão em muitos dos que
mandão. Huma multidão consternada se afasta com
terror de hum sitio onde se não pôde viver nem
morrer em paz, onde nenhum vinculo reúne as

vontades nas occasiões de maior perigo. Nada se

Caz para dar impulso, para excitar a parte moral,

para fallar á alma, e ao coração. Mentiras torpes,

nolicias falsas, hum fingimento trivial, quando os

carros fúnebres vão carregados de victimas; huma
enfermidade que ao principio atacava os plebeus,

(1) Este foi o dia em que Napoleão dispersou violenta-

mente a representação Nucicnnl.
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e depois arrebata aos nobres ; a filantropia repel-

linrlo a caridade, a vaidade e o abatimento da
sciencia ; a pequenhez de vistas, a impotência dos
factos; eis o que temos visto durante este curto

período em que a sociedade tem ficado abandona-
da a si mesma.
E sem embargo disto, entretanto que a enfermi-

dade e a morte descem a collocar-se entre nós co-

mo mensageiros do Ceo encarregados de executar
liuma sentença , os Filosofas fallando com o povo
lhe tem lançado em rosto seus excessos, sua dis-

solução, e seu desenfreamento. Que quer dizer is-

to? Que oflagellohe o resultado de hum mal moral,

porque a intemperança e a dissolução procedem so-

mente do estado da alma , e por isso mesmo os

desarranjos da organisaçâo só se deverião attribuir

ao desarranjo da imaginação e do animo.

Lede quanto vos tem dito vossos médicos; el-

les vos dizem que os sete peccados mortaes são as

causas que determinão a enfermidade, e as dores

e a morte penas impostas aos culpados. Eis-aqui

pois os instrumentos desse governo temporal da
Providencia, dessa justiça que o Ceo exerce sobre

a terra ! Ora bem, se o mal moral he causa do mal
fysico ,

para curar este estais obrigado a valer-vos

daquelle como remédio; e onde achareis este re-

médio fora do principio que pôz na boca do Divi-

no Mestre estas palavras dirigidas ao leproso: nJá
vês que te tenho curado; guarda-te de lornar a

peccar, para que não tesucceda outra cousa peior. »

Bem o expressou JBossuet em hum dos seus

Sermões sobre o abuso dos prazeres. » Inventarão
nunca os tyrannos, dizelle, tormentos mais insoffri-

veis que os que fazem padecer os prazeres dquel-

les que se entregão a e\\e$ ? Os prazeres tem tra-

zido ao mundo males desconhecidos do género hu-

mano; e todos os médicos concordão em que estas
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falaes complicações de symplomas e de enfermi-
dades que fazem illusorios os recursos da arte, que
confundem as experiências, e tão a miúdo desmen-
tem seus aforismos , trazem sua origem dos vícios

proscritos pelo Evangelho.»
Se as leis da Fysica confirmão os preceitos da

Religião, resulta disto necessariamente, que a ver-

dadeira medicina do corpo he antes de tudo a me-
dicina da alma, e que os que governão os povos,

e desprezão esta medicina de precaução, matao os

corpos, como se os ferissem com hum punhal, ou
os matassem com veneno.

Isto he tão certo, que o progresso das enfer-

midades segue constantemente o progresso dos deli-

dos, e que ondeha muitos delinquentes, ha também
muitos hospitaes, muitas casas de soccorros, mui-
tos enfermos, e muitos enterros. As enfermidades
do corpo estarão na proporção das enfermidades da
alma. Em que consiste, que á França, entre to-

das as Nações da Europa, e a Pariz entre as mais
Cidades, lhes toque maior parte nestes estragos e

afflicçoes? Consiste, e não ha outra causa que bus-

car, neste systema de penas, e de recompensas
temporaes, filho da queda do homem, que liga o
mal fysico ao mal moral , a saúde do corpo á saú-
de d'alma, e fazem que dependa© da nossa von-
tade.

A'quelles que, desculpando-se cora a igual distri-

buição dos castigos, pretendem achar a Providen-
cia em contradicção, porque alguns homens bons e
virtuosos padecem o mesmo que os máos, lhes di-

remos que na ordem que rege o mundo só ha leis

geraes, e não pode havellas particulares, porque
então a vontade do homem não seria livre, e não
existiria a moral. A ccrescen taremos, que sendo
preciso que o homem podesse determinar se e in-

clmar-se ao bem ou ao mal, era necessário também
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que nada podesse violentar sua determinação, pois

de outra sorte o seu entendimento viria a ser como
o escravo que treme á vista do açoite do Senhor;
e por tanlo he hum axioma en(re os Filósofos Chri-

ttãos
,

que » o mal fysico se espalha pelo mundo
por culpa das creaturas livres, que existe nelle uni-

camente como remédio, ou como expiação, e que
por conseguinte Deos não pode ser Autor directo

delle. »

Por outra parte, a Providencia não se dirige

por vistas de interesses terrenos, e particulares.

Como a eternidade lhe pertence, e tem deixado «-í

terra certo espaço de tempo, seus desígnios sobre-

pujao os limites de nosso débil entendimento, e de

nossos desejos terrenos. Seu governo temporal he

constante em sua acção, e geral na sua applicação.

A lei geral he que todo o homem estásugeito

aos males da humanidade; mas ha outra regra con-

firmada pela experiência , a saber, que a menor
somma de males, e por conseguinte a maior som-

roa de bens correspondem ao que vive conforme a

moral religiosa. Em quanto a isto, as obras de nos-

sos médicos, e de nossos fisiólogos estão perfeita-

mente concordes com o Evangelho, e com os man-
damentos de Deos. Todos nos ensinão, como Bos-

suet com razão reflectio, que as paixões, a ira , a

vida dissoluta , a intemperança, a falta de socego,

e de resignação, o uso immoderado dos bens, as-

fciui como a avareza
,
que não sabe usar delles, são

causas, que determinão o mal. Confessão por isso

mesmo que ha huma medicina superior á sua; me-
dicina, que se fosse geral, circunscreveria sua ar-

te a limites bem apertados.

Mas estas enfermidades da alma, que predis-

põe para as do corpo, tem huma causa primaria, fo-

ra da qual he inútil fazer investigações A falta de

moral faz que a desordem se propague, e lance pro-
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fundas raízes, gerando a maior parte cios males,

que afrligem a humanidade. Assim o expoz hum
dos Livros da Sabedoria em huma máxima

, que á

primeira vista parece estranha, porém que bem
examinada, he sublime, e certa: Qui delinquit in

conspeclu ejus
,
qui fccit eum , incidct in manus me-

diei. (A queWe ,
que pecca na presença de Deos

,

que o creou , cahirá nas mãos do medico.) E para

que esta proposição seja mais intelligivel, acrescen-

ta mais adiante a Sabedoria: Propter crapulam mul-
ti obierunt ,

qui autem abslinens est adjiciet viíam,

(Muitos tem sido victimas da intemperança, e o

bomem sóbrio prolonga a sua vida) Assim que, a

ordem fysica vem da ordem moral , e esta da fé
,

sendo estas duas circunstancias condições necessá-

rias para que exista toda a sociedade.

A ordem moral não se faz por si mesma, nem
tão pouco por mão do hpmem. As leis castigão 09

delictos, e os médicos curão as enfermidades; po-

rém não evitão os vícios, que gerão as enferrnida^

des , e os delictos, e chega tempo, como o actual
,

em que a medicina , e as leis ricão sem acção.

Logo aqui falta huma cousa, que pôde mais
que os meios humanos. Aonde se achará? Homens
do nada, e das trevas, se não estais surdos, e ce-

gos, escutai a voz da verdade, deixai que a luz pe-

netre até os vossos entendimentos. Durante estes

dias passados, em que hum luto geral se tem uni-

do ás solemnidades da Igreja, em que oOfficio de
Defuntos se tem confundido com a Alleluia da Re-
surreiçâo: apenas (em 1832) bastavão os Templos
para o concurso, que acudia a elles a ofíVrecer as

suas lagrimas, e a suadôr. Muitos se tem arrepen-
dido; muitos tem sido curados. A pezar do axioma
liheral, que mais valem caldos que orações, a ora-

ção tem subido ao Ceo , e d'alli tem voltado a bai-

xar como hum orvalho bemfeitor. A praga ou o fia-
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gello diminue, tem dito os incrédulos; não, não di-

minue, por isso que permanece entre nós. O que
tem diminuído he o mal moral, a disposição da al-

ma, o endurecimento dos corações, que dão pasto
;í enfermidade, essas paixões violentas, que são os

verdugos da humanidade. No meio deste lúgubre
concerto, no mpio dos funeraes dos mortos, e dos

gemidos dos vivos, tem resoado desde o alto huma
voz, repetindo estas palavras do Psalmista: « com
trabalho tenho sofírido este povo durante quarenta
annos, e tenho dito: estes homens sempre se dei-

xão arrebatar pelo extravio de seus corações; não

tem conhecido os meus caminhos, e no meu furor

lhes tenho jurado, que não entrarão no meu descan-

ço. »

E outra vez entoou este sagrado cântico : « Por-

que razão tem estremecido as Nações? Porque
razão tem os Povos formado projectos vãos ? Refor-

mai vossos costumes, não aconteça que Deos se ir-

rite contra vós, e pereçais fora do caminho recto. »

A disciplina, isto he, a Fé: eis-aijui o desen-

lace, o soberano remédio, que preserva dos delictos,

e das enfermidades, e que com a ordem moral afian-

ça a ordem material. A disciplina fará que não pe-

reçamos antes do tempo neste mundo, e que no

outro não seja para nós hum naufrágio eterno; a

disciplina facilitará o que tem sido impossível, a

que moverá os corações, a que fortificará os âni-

mos, e porá em harmonia a Sociedade inteira. Os
contágios não acharáõ então em que cevar-se,

porque as almas purificarão os corpos, como o fo-

go purifica a matéria.

Aprendei agora, 6 Reis; instruí-vos vós os

que governais a terra ! ( Gazeta de França na de Ma-
drid.)

Fim do N.
9 FUI

xasBOA, na impressão regia. 1833. Com Licença.
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Educação Estrangeira.

_A_ moda estrangeira
,
que corrompendo os adul-

tos, ia estendendo-se na Península como conquis-

tadora, aspira já a fundir desde o principio os co-

rações para dominar no Reino como Senhora legi-

tima. Qualquer que seja a facilidade, com que con-

verte a huns estranhos em vassallos próprios, estas

acquisições não podem ser tão seguras que não ha-

ja que temer alguma reacção nos sentimentos Pá-

trios artificiosamente amortecidos; e ainda que não

seja commum o que fez Demarato, pospondo os no-

vos deveres para com os Persas, ás antigas, porem
já esquecidas obrigações para com os Lacedemo-
nios seus compatriotas, he mui frequente clamar

pela perdida independência sempre que as vexa-

ções que exerce o novo dominador recordão sua na-

tural dignidade, e bem estar ao dominado. Hum
Peninsular, por degenerado que esteja, ostenta sua
condição quando se falia diante de estrangeiros,

que presumem de superioridade; e só aquelle, que
foi creado na abjecção , e na servidão he incapaz

de lembrar-se do que vale para aspirar á indepen-

dência.

O melhor e único meio que a moda tem para

dominar sem risco, he arrancar em tempo do seio

da pátria natural os novos proselytos ; e eis-aqui

exactamente o que vai cumprir-se com esse sysle-

ma adoptado por muitos peninsulares, que levão

ao Paiz estrangeiro seus filhos para os educar, ou
que lhes permittem , e aconselhão viajar porPaizes

KK
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estrangeiros antes de conhecerem o próprio : syste-
ma, que sendo efTeito, e causa de huma progres-
siva degeneração, he em si mesmo hum mal, e
conspira a multiplicar, e perpetuar as mais funes-
tas consequências. Mas quem perde mais? O man-
cebo conduzido por este caminho, ou a Nação, de
quem se afasta? Grande he na verdade o damno,
que causa a hum Paiz a degeneração de seus filhos

;

porém he muito mais perceptível, mais immediato,
e mais irremediável o que por ella devem experi-

mentar os mesmos filhos degenerados. Huma Na-
ção inteira não se corrompe em poucos annos ; e

em quanto no Corpo social predominarem os prin-

cípios nacíonaes, não podem perigar gravemente a

independência, e a fortuna do Estado, se o Go-
verno não tem a desgraça de buscar 3eus agentes
entre a porção de súbditos corrompida. Porém não
succede o mesmo a huma pessoa particular. Aquel-
le que, depois de passar os seus primeiros annos
em hum Paiz estrangeiro, torna a viver os outros

na sua Pátria, não tarda muito em experimentar
que não pode facilmente corrigir os effeitos da 6ua

errada educação.
De&de logo occorre o que se diz neste caso,

que x>s seus hábitos o põem em mui enfadonha an-

tipathia com os seus compatriotas. Suas palavras,

e maneiras desagradão em geral : as horas por elle

destinadas ao trabalho, ou ao estudo estão applí-

cadas pelos outros ao descanço , ou ao recreio, e

vice versa ; e se qualificão como extravagantes as

suas affeições. Em tudo tem que parecer melindro-

so. Ainda mesmo pelo que toca á meza, ou ha de

gozar de manjares estrangeiros com grande difficul-

dade, e menoscabo de seus interesses, ou ha de

sujeitar o seu paladar ao gosto dos outros , talvez

com a ruina da saúde ; de maueira que na impos-

sibilidade de accorumodar os costumes coramuns á
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sua vontade, nao lera momento de vida, em que

não tenha que fazer o doloroso sacrifício de seus

hábitos, e commodidades. Enão se pode figurar que

este seja pequeno trabalho, porque ainda sendo

maiores as praticas novas, a que deve submetter-

se, nao he ordinário renunciar sem grande repu-

gnância aquellas, que receberão do costume a sua

força, e a sua authoridade. Se, como testifica Oví-

dio, os Scytas fugião das delicias de Roma para

habitar entre as asperezas do seu gelado território,

não se pode atlribuir isto a hum mysterioso impul-

so do patriotismo, mas sim ao martyrio
,
que sof-

frião vendo-se privados das fruições habituaes, que

os Romanos olharião com horror.

Outra das desgraças, que succedern aos man-
cebos educados em Paiz estrangeiro, he essa espé-

cie de desamparo, em que se devem achar em con-

sequência de sua estranha carreira. Os conhecimen-
tos, e relações de amizade adquiridas durante os

primeiros annos da vida nos Collegios, e Universi-

dades , são commummente hum motivo de prospe-

ridade pessoal. Servem muito na idade adulta, qual-

quer que seja a carreira, que se emprehenda , sen-

do por isto mui commum , com especialidade quan-
to a empregos públicos, que depois de ser elevado
a hum alto gráo de prosperidade o alumno de cer-

ta escola, vão também subindo, e participão mais
ou menos da sua fortuna os condiscípulos , e con-

temporâneos. Não disfructão desta vantagem os que
estudão com estrangeiros, porque vencidas ainda

as difficu Idades, que ha para se estabelecer huma
verdadeira amizade entre indivíduos de diíTerentes

Nações, apenas pede acontecer hum caso, em que
esta alliança seja reciprocamente proveitosa desde
o momento em que termina a vida, ou a residên-

cia commum.
Ainda isto seria pouco se se reduzisse a care-

kk 2
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cer da protecção dos contemporâneos. O peior he
que, além de argumentos negativos, suscita huma
educação estrangeira obstáculos positivos para o es-

tabelecimento, e fortuna daquelle que a recebe.
Dê-se o exemplo de hum mancebo, que volta a es-

tabelecer-se na sua Pátria depois de haver recebido
em França todo o ensino regular. Se naturalmente
não he mui desembaraçado, raro será que não caia
na imprudência de trazer sempre á collação , e en-
carecer mais que as cousas do seu Paiz, as cousas
Francezas mais ínfimas, e indiíferentes : imprudên-
cia demasiado commum, que, offendendo o amor
próprio daquelles que o escutão, não pode deixar
de provocar a aversão geral contra aquelle que a
commette. E ainda pelo contrario , se o mancebo
adventício tendo aprendido por si mesmo o que os

Mestres estrangeiros não terião muito cuidado de
lhe ensinar, mostrasse respeito ás cousas da sua Pá-
tria

, assim mesmo se não livraria da justa descon-
fiança de seus patrícios.

Justa desconfiança dizemos, porque na verda-
de será acertado abandonar os interesses da Pátria
ao arbítrio de huns homens, cuja mudança prema-
tura para hum território estrangeiro não pode dei-

xar de lhe alterar profundamente a sua condição
natural ? Temos por extravagante, e injusta a preoc»

cupação daquelles que tem attribuido a severida-

de histórica, com que ás vezes trata o P. Mariana
os Hespanhoes, a certa consanguinidade France-
za remota; mas inclinamo-nos a olhar as muitas per-

fídias , e calamidades de nossos tempos como eífei-

to da debilidade, que imprime no patriotismo dos

naturaes o trato com os estrangeiros durante a
idade tenra, em que tão facilmente se aprende, e

se esquece tudo. Do encontrado influxo da nature-

za , e da criação, não podem resultar senão cara-

cteres mixtos, affeições equivocas, e inefficazes; e
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Ião estranho seria hum rasgo de patriotismo herói-

co em hum mancebo educado fora do seu Paiz

como o he o amor filial mui vehemente naquelle

,

que, apartado em seus primeiros dias dos braços de

sua mãi natural, he passado aos dehuma estranha,

entre cujos filhos passa o tempo da menoridade. Pare-

ce-nos digno de notar-se, seguindo a mesma com-
paração, oque Aulo Gelio dizia sobre o que elle cha-

mava ser mãi de meias, lpsius quoque infantis affe-

ctio animi, amoris consuetudmis in ea sola, unde
alitur occupatur. ..... O mesmo menino não ama

,

nem se aífeiçoa a outra mulher senão áquella, que
o cria

Porém onde mais se enganão os pais, que es-

perão da escola estrangeira afortuna de seus filhos,

he no ponto da aptidão, ignorantemente persuadi-

dos da inferioridade da sua Nação em todos os ra-

mos , imaginão que nosCollegios dos outros Paizes

se tem descuberto o segredo para aprender muito
sem nada se fatigarem com o estudo. Tão lumino-
sos, tão singelos, tão bem ordenados lhes parece
que devem ser os methodos, e os objectos do ensi-

no escogitados fora, que não ha no seu conceito

com elles cousa útil que não se aprenda , nem
cousa que se aprenda

,
que não seja útil. Vergo-

nhosa preoccupação ! A verdade do caso, e o que
hum exame discreto demonstra, he que se na Pe-
nínsula existem , em outros Paizes não faltão, e

talvez sobejem, as velhas preoccupações , os me-
thodos viciosos, os estudos inúteis, de que nos quei-

xaríamos corno particulares da nossa casa. Demais:
ainda que as cousas

,
que no Paiz estrangeiro se

aprendem , sejão superiores em si , ou offereção

mais vantagens áquelle que ha de residir perpe-

tuamente fora da Península , bem podem carecer

de tal superioridade, bem podem ser inúteis, e
ainda em certo modo prejudiciaes, quando se ap-
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plicão a hum homem qae tem que viver absoluta-

mente na Península. Ern comparação do conheci-

mento das cousas nacionaes tem pouquíssimo uso
o dos costumes, da Historia, da Geografia, das lín-

guas, e das pessoas estrangeiras; e não será mais
feliz aquelle, que por adquirir isto perca aquillo,

do que o especulador, que, deixando a cultura das
cousas de geral consumo no Paiz próprio, fora tra-

zer do estrangeiro aquellas, de que ninguém gos-

tasse, ou necessitasse? Hum, quando muilo, se-

rá útil, e como accessorio será matéria de luxo de-

pois de ter o principal ; o outro he tão essencial,

como que sem elle não pode haver verdadeiro luxo,

e o mesmo accessorio e bom he inútil.

« Para tudo ha tempo» dizem ; e a final para
certas classes da Sociedade importa pouco ignorar,

ou saber bem as circunstancias da Península. A
vida, e o entendimento do homem são tão limita-

dos, que apenas alcanção para adquirir huma re-

guiar tintura do que se ensina, e he indispensável

no próprio Paiz , e não deve esquecer-se que ha
certos ramos de instrucção, como o idioma, cujo

mediano conhecimento , sendo fácil começado pe-

lo uso insensível da infância, he difficillirao, por

não dizer impossível, emprehendido de outro modo,

a não se fazer na idade adulta hum estudo mui se-

co, e teimoso, a que poucos são capazes de sujei-

tar-se. Ao vêr que neste tempo não apparecem nem
os Filósofos, nem os Jurisconsultos, nem os Poetas,

que hum Systema contrario de educação produzio

nos antecedentes, sem excluir essa encarecida ul-

tima metade do Século XVIII, he preciso dar a

razão ao sábio, que, perguntado sobre o motivo da

decadência literária, a assignalou no luxo superficial

dos Omniscios.

Quanto ao mais, qual he a Classe da Socie-

dade, na qual não pareça bem, não seja proveito-
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so, e até necessário/conhecer afundo onossoPaiz?
Desde o mais poderoso Nobre até o roais ínfimo

Flebêo, todos necessitão igualmente deste conheci-

mento; e outra influencia politica, outra sorte eco-

nómica, outros respeitos públicos gozarião certas

pessoas, se em vez de aprenderem quatro frases,

ou noticias estrangeiras, se, em vez de estudarem

o modo de manejar o corpo, ou de governar hum
cavallo como nos outros Paizes , não desprezassem

tanto o conhecimento das leis , da historia, lingua,

literatura, costumes, e producçoes da sua Pátria.

Não ha entre todos os objectos estrangeiros de ins-

trucção hum de mais positiva utilidade para qual-

quer individuo, que o livro em que secomprehen-
dem os Elementos do Direito da sua Pátria. A to-

das as profissões, e classes occorre continuamente
a necessidade de saber o seu conteúdo : sem o co-

nhecer nada pode marchar com segurança nos ne-

gócios domésticos, e nos contractos; para aconse-

lhar, e não ser mal aconselhado, para qualquer lan-

ce, e período da vida publica, e particular, e ain-

da para satisfazer o vão empenho de passar por
erudito nas conversações familiares, pode servir-nos

mais que qualquer outra leitura. Porém no meio
disto ninguém se occupa neste estudo além dos Pro-
fessores de Jurisprudência , e ainda destes ha já
alguns, que o vão esquecendo, por se entreterera

demasiadamente em seguir abstracções, e em ajun-

tar inúteis generalidades de Montesquieu , Watel

,

Grocio, ou Pufendorfio.

Em summa, não ha razão alguma, ainda de
utilidade própria, que aconselhe tirar aos Mance-
bos Peninsulares do seu Paiz, para receber educa-
ção no estrangeiro ; e não ha tão pouco, pelo mes-
mo motivo, razão para approvar essas viagens,
que prematuramente emprehendem muitos, levan-

do a toda a parte o descrédito do seu Paiz, de que
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vão a ser hum a amostra tão pobre como falsa. Per-
dem mais em tudo isto os mesmos Mancebos, que
tão mal dirigidos caminhão, do que a Pátria, de cujo
seio se apartâo; e não se pode conceber como nes-

te claríssimo ponto se equivoca em tão grande gráo

o amor ardente dos pais. Repare-se, e recorde-se

quaes são na Península os que florecero , e tem
desbancado em todas as carreiras, e profissões, e

dificilmente se encontrará entre elles hum dos diri-

gidos pelo methodo que impugnamos, os quaes não
aprendendo no Paiz estrangeiro o que lhes he pre-

cis
)

, adquirem desgraçadamente certa incapacida-

de para estudallo na Península pelo estúpido des-

dém , com que logo olhão o que aqui se ensina. Vão
estes, em huma palavra, com os olhos fechados, e

voltão sem a vista necessária.

Não queremos dizer com isto que sejão inú-

teis todos os estudos, e viagens feitas em Paiz es-

trangeiro: os antigos Gregos viajavão peloEgypto;
os Romanos ião instruir-se á Grécia, e os Inglezes

modernos são os que mais correm por todo o mun-
do. Segundo o nosso modo de pensar convém ir bus-

car fora tudo aquillo bom, de que se carece no nos-

so Paiz, e em certas profissões, e determinadamen-
te no que toca ás Artes, consideramos ás vezes es-

tas viagens não só úteis, mas necessárias. O caso

he que ainda mesmo os sujeitos a isto dedicados

não saião da Pátria , sem serem Patriotas , isto he,

sem conhecerem regularmente o seu Paiz , ou sem
receberem ao menos nelle a educação primaria. Im-
porta que se comprehenda que para estudar, ou
viajar no Paiz estrangeiro com utilidade publica,

e particular se exigem condições; porque de faze-

rem isto os Mancebos antes de tempo, e sem dis-

cernimento, não podem resultar mais que Entes
anómalos, que, não constando de substancia deter-

minada, não podem receber forma conveniente;
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seres anfíbios, que nem na Pátria podem ser olha-

dos como naturaes , nem fora deixão de ter o con-

ceito de estrangeiros, estudantes sempiternos, e

desgraçados, queemprehendendo na infância o que
só pode comprehender-se na idade adulta, tem que

fatigar-se na dita idade estudando o que só he pos-

sível aprender-se na infância.

Descripção Geográfica do Reino da Poesia*

A Poesia he hum Reino muito extenso, e mui
povoado , o qual confina a Leste com a Eloquência,

ao Sul com a Pintura, e Escultura, e ao Poente

com a Musica. As Costas do Norte são banhadas
pelo Oceano da Erudição. Divide-se como outras

muitas regiões em Alta, e Baixa. A Alta Poesia

he habitada por huma espécie de gente grave, com
ar de importância, cara franzida, cuja linguagem
comparada com a das outras Províncias he como o

Hespanhol relativamente ao Francez. Nella são os

homens de ordinário Heroes de Profissão. Para el-

les he hum lambisco partir de meio a meio de hum ta-

lho de catana hum Gigante armado de ponto em
branco. No que toca ás damas , nem o próprio Sol

se pode comparar em belieza coro a mais feia de
todas. Os cavallos daquella região correm mais que
o vento, e as arvores, que elíes nos pintão , vão
topetar com as nuvens.

A Capital desta Província denomina-se a Poe-
sia Épica: he edificada em hum terreno areento,
e ingrato

,
que poucas pessoas tem procurado cul-

tivar. Querem que esta Cidade seja maior que Ni-
nive : o certo he que os viajantes, que tem queri-

do perlustrar toda a sua extensão, tem cançadoan^
íes de chegar ao fim delia.

lã*
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Os seus habitantes, e em gera! os de todo o
Reino, não são demasiadamente escrupulosos so-
bre a verdade do que referem. Entretém hum Es-
trangeiro, que os attende, com fabulosas narrações
feitas como querem, as quaes embutem seriamen-
te, e de hum modo que interessa Tem muito cui-

dado de conduzir os curiosos ao antigo mausoleo
de Homero, ao tumulo de Virgílio, e ao monumen-
to erigido pelo Tasso á memoria de Gofredo

O que he desagradável nesta Cidade são as

contendas, os desafios, os combates, e as matan-
ças, que a cada passo se encontrão. Porém a tris-

teza, que esta vista infunde, se dissipa assim que
se entra no grande subúrbio chamado dos Roman-
ces. He este mais extenso que a Cidade: nelle he
o sangue excellente , e todas as pessoas de ambos
os sexos são as mais completas que dar-se podem.
Todas tem viajado muito, e amão apaixonadamen-
te. Gastão todo o tempo em prazeres, e em conti-

nuas festas, e quasi não permittem que estrangeiro
algum volte para a sua Pátria, sem ter assistido

a meia dúzia de bodas das mais esplendidas.

Dos confins deste Arrabalde se devisão humas
serras mui altas, e escarpadas, cheias de despe-
nhadeiros por todos os lados. He o paiz da Trage-
dia

,
paiz extraordinário, onde sobre tudo se notão

as ruínas de algumas Cidades antigas, cujos restos

ainda são bellos. Assim que se aproxima a elle a

gente, sente se dominada de huma lúgubre melanco-
lia , e os habitantes se fazem cruéis e sanguinários

a ponto de as próprias mulheres darem palmas á

vista de hum miserável, que he apunhalado, ou
toma veneno por sua mão.

Ha na mesma Província hum Palácio chama-
do a Opera , construído por hum Magico Italiano,

que o construio de modo que, bem como a Santa

Casa do Loretto , se podesse transportar a toda a
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parte. Tendo porém o tempo e vários outros acci-

dentes desfigurado sua arquitectura , e debilitado

a gente da sua guarnição, parece ter sido invadi-

do por hum corpo de tropas ligeiras sahido do Bur-
lesco , commandado por Dona Burleta, que as çon-

duzio daquella Província, que fica no limite da

Baixa Poesia.

Não longe deste Paço, em hum sitio dos mais

benignos se eleva a antiga Cidade da Comedia;
nesta agradável Cidade geralmente sediffunde hum
gosto geral pela Pintura; he pena que ás vezes se

valhão deste talento para pintar objectos perigosos

de hum modo seductor. Cada hum dos seus mora-

dores se diverte de bom grado com as sandices do

seu vizinho, sem lhe importar muito se não dará

também t\le aos outros motivo de riso. Comtudo
isso não he da gente de peor moral.

Está repartida a Cidade em cinco Bairros. A 5

entrada de cada hum he recebido quem alíi entra

por huma banda de Músicos, e ás vezes por hum
rancho de Dançarinos. He praça, cujo accesso he
defendido por huma Cidadeila chamada Prologo na
língua do Paiz, posto se possa entrar por outro la-

do, sem ir alii render homenagem; mas entrando
por alli , vos fazem parar, para vos informarem do
que ella contém de bom, e para vos pedirem vos

comporteis attenciosamente durante o tempo, que
estiverdes alii

;
precauções destinadas a ter a praça

em segurança contra os assaltos dos Crilicos , na-

ção ardilosa e maligna, que está sempre em guerra

com a Poesia.

Na encosta de hum Outeiro se apresenta á

vista outra Cidade, que he a Tra^i-Comedia. Pre-

tendem alguns fazella rival da outra, de que aca-

bamos de fallar. Mas ainda que pessoas da mais
alta jerarquia houvessem formado este projecto , eJ-

le comtudo não 6ahio bem.
XL 2
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A Alta
, e a Baixa Poesia são separadas pelos

vastos ermos do bom sizo, espécie de deserto, em
que se não encontra aldeia, nem casal . mas ape-
nas algumas choupanas espalhadas poraquelles cam-
pos. He, quanto ao resto, o mais bellopaiz do Rei-
no; produz abundantemente todas as cousas neces-
sárias á vida. A escassez de habitantes nesta rica

região nasce, em primeiro lugar de serem os seus
caminhos apertados e escabrosos, e cm segundo lu-

gar da difficuldade de achar bons guias.

Além disto esta Província está rodeada quasi
por todos os lados pela do Espirito falso , cujo po-
vo leviano se entretém em andar após de ninharias,

e de brilhantes quimeras, ou adormece nos braços
da voluptuosidade; de sorte que poucos dahi que-
rem sahir, e ter o trabalho de se entranharem pe-

las vizinhas solidões. A Capital desta perigosa Pro-
víncia se denomina Elegia : he cercada de caver-

nas , de ribeiros, de rochedos, e de bosques, em.

que passeião seus solitários habitadores sem cessar;

elles os fazem confidentes do seu amor, e tem tal

medo de que os mesmos os atraiçoem, que os con-

jarão que lhes conservem hum silencio, que aos
pobres rochedos, e bosques não passa pela idéa

quebrantarem.
O Reino da Poesia he banhado por dois Rios,

a Rima, e a Razão: este corre todo nas solidões

do bom sizo, e dahi vem s*r pouco frequentado;

o outro sahe do pé da montanha da Imaginação
;
pára

grande número de viajantes á vista de hum alcaçar

construído com muita elegância nas suas margens
,

o qual se denomina o Palácio da Frivolidade.

A Província, que acabamos de descrever, he
cercada pela vasta floresta da Sandice, cujas arvo-

res são tão bastas, tão frondosas, e tão travadas

humas com as outras, que nunca os raios do Sol

tem podido alli penetrar. He tão antiga que os no-
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mens considerão como ponto religioso não tocar em
alguma de suas arvores.

Em suas raias jaz a Imitação, Província, que

não deixa de ser muito extensa, e que he nimia-

mente estéril, e por conseguinte mui pobres os seus

habitadores, os quaes ganhão sua vida a qandaiar

pelos vizinhos campos, e sem se mostrarem muito

agradecidos aos donos dos productos que apanhão.

A Poesia he summatiiente fria da banda do

Norte, habitada por homens baixinhos, pedantes,

e afTVctados, a ponto que, se lhes dais ouvidos , só

vos fallaráõ em Latim, e huma hora farão pezar

sua conversação sobre hum vocábulo, ou sobre hum
pensamento formado de mil maneiras. Alli se en-

contrão as pequenas povoações do Anagramma
,

do Acróstico , do Enigma , da Charada, e outras,

que não merecem a pena de se verem. O que só

ha notável nesta Provincia he não se encontrar ai-

li homem idosa; porque todos morrem moços.

O Reino por este lado entesta com o Oceano
,

de que falíamos. Em pouca distancia das costasjaz

a Ilha das Satyras, dependente do Reino da Poe-

sia. O Mar, que rodeia esta Ilha, he abundante de
saes summamente acres, e picantes; he talvez es-

ta huma das causas, que faz o temperamento, ou
condição dos Insulares tão bilioso, e o seu humor
tão azedo e mordaz. Ha todavia alli huma Cidade,
em que he melhor o caracter delles. No tempo,
em que a Ilha estava debaixo do domínio dos Ro-
manos , foi esta Cidade governada por certo Juve-

nal
,
que deixou alli diffundído o gosto do verdadei-

ro
,
que ainda se não pprdêo de todo.

Poderíamos aqui também fallar da Península
do Epigramma

,
que termina em huma ponta mui-

to aguda; mas deixando essa descripção, bem co-

mo a do Cabo do Madrigal, a difficil barra do *Sb-

neto, em que he preciso muito tino para bem fun-
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dear, suspendo a penna pela difficuldade que ofle-

rece sobre tudo a navegação entre os escolhos da
Ode, que muitos (emerariamente acommHttem, mas
em que naufragão mesmo grandes Pilotos, sem íal-

Jar de immensos outros atrevidos bizanhos
,
que

em seus penhascos pagão bem merecidamente seu
vaidoso atrevimento.

PROBLEMA.

Qual tem mais j?enosos effeitos : a Ventura , ou a
Desgraça ?

(Defende-se que a Ventura.)

Pouco conhece a Fortuna quem duvida que
pode ser maior o ser venturoso que o ser desgra-

çado. Eu dissera que não só pode ser maior senti-

mento , mas que já he maior mortificação. À ven-

tura em si mesma tem qualidades de martyrio. Que
desassocego mais cruel, que o continuo receio de
perdelía? que fadiga mais inclemente, que o an-

cioso cuidado deconservalla? Se ainda antes de ser

ventura atormenta no desejo, depois que acaba,

o que fará na memoria? He a esperança, conforme

a opinião de Cícero, hum dos maiores tormentos; e

a ventura anda tão vinculada ao pezar
,
que só he

ventura, em quanto he esperança, porque lograda

he susto, e perdida he saudade. A desgraça affli-

ge só quando se experimenta; a sorte, quando se

espera, quando se alcança, e quando se perde,

em todo o tempo he infiel ao gosto , martyrizando

antes de ser na desconfiança com que se perten-

de, depois que he, na inquietação com que se

possue, e quando acaba, na impaciência com que
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se recorda ! Lamentável bem
,
que tem por instru-

mento do rigor o passado, o presente , e o futuro!

Nos males afflige hum só tempo; nas fortunas pa-

rece que todos juntos.

O infortúnio, que se padece, be só hum in-

fortúnio; a felicidade que se perde, são duas infe-

licidades, huma porque fica sendo desgraça, outra

porque deixa de ser ventura. Esta segunda ainda

he muito mais intolerável que a primeira, porque
huma dor, que passa a ser flagello da memoria,
parece que se não contenta de atormentar no sen*

sitivo, sem que também martyrize no racional. Que
paciência poderá influir ao Corpo , se a necessita

para si o espirito? Ha grande diííerença de pade-
cer nos sentidos , ou nas potencias: tyrannizada a

alma, de quem ha de receber soccorro o coração?
A ventura, para ser desgraça, não importa que

acabe, basta o temor de que ha de acabar; que
na velocidade da imaginação não ha futuros, tudo
quanto representa parece já depois dos successos.

frieira ( o mais elevado engenho Portuguez do Sé-

culo decimo septimo) prova em hum dos seus Ser-
mões, que a ventura só se conhece quando se perde;
logo, para parecer ventura, he necessário que seja

tormento. Não sei como ha loucos, que chamem fe-

licidade a hum bem que se ignora ; em quanto não
afflige, parece que se fizera a ventura desconheci-
da, a não estar a nossa dôr comrnunicando-lhe o
ser; o seu primeiro caracter he o nosso sentimento.

Se a ventura, só se conhece depois que se per*
de, não ha tempo em que seja ventura; não he
ventura lograda, porque, o que se desconhece, não
seeslima; não he ventura perdida, porque o que aca-
bou, já não he : logo se a ventura não he tormen-
to, digão-me que cousa he ventura? Grande favor
lhe faço em dar-lhe o titulo de desgraça

,
porque a

maior infelicidade he não ter existência.



272 Museu Literário.

A desgraça não oflende antes de chegar, nem
depois que acabou; não he assim a ventura, tan-

to penaliza com a dilação, oomo com a despedida.

Justamente os que melhor a definem a comparão
ao Relâmpago, porque o seu resplandor quasi sem-
pre annuncia tempestade, ou nas ardentes impa-
ciências da esperança, ou nas trágicas representa-

ções da memoria; até tem a similhança deste me-
teoro em durar menos na claridade

,
que no horror.

Em fim, para que em tudo se pareça o Relâmpa-
go á Ventura, allumia com tanta pressa, que qua-
si não deixa distinguir a luz da sombra. O mesmo
succede á felicidade, apenas nasce quando desap-

parece; o primeiro passo, com que se aparta do
berço, he logo o com que entra na sepultura; já

traz infaustamente cortadas as mantilhas para mor-
talhas.

Podem dizer-me, que a felicidade, depois de per-

dida, já não ofTende como felicidade; mas não di-

zem bem
,
porque o que mortifica mais na perda

delia , he somente a lembrança do que foi ;
para a

afflicção pouco importa que se fizesse desgraça, se

não tivera sido ventura
;
que a ventura depois de per-

dida ainda atormenta com soberba de felicidade.

Séneca considerava miserável a todo o homem,
que fosse sempre ditozo ; e cuidava bem

;
porque

se, como já disse, a ventura só se conhece depois

que acaba, e está nella padecendo a razão, em
quanto tarda a pena de perdella , a injuria deigno^

ralla; e não he menos mal o que a infama, que o

que a mortifica. Ordinariamente dizemos, que anda

a fortuna vinculada á ignorância, e o peor de tudo

he, que he a ignorância dessa mesma fortuna. Na
prosperidade a primeira cousa que se desconhece he

a própria ventura, que se possue; eque maior tor-

mento que não servir ao gosto, senão já no estado

de marlyrio? Tudo o que não he felicidade se co-
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conhece pelo que he, porém a felicidade somente

pelo que foi: quando já não he nada, he quando*

parece alguma cousa; tao perto está o seu ser do

não ser! Oh que acertadamente que fallava o Fi-

losofo! parece que tanta discrição já era erTeito da

infelicidade com que havia de ser victima injusta

das crueldades de' Nero.
Se discorremos pelos homens que ainda hoje

conseguem a reputação de mais ditosos, veremos

o muito que padecerão na ventura. Não se conten-

tava Alexandre da conquista de hum Mundo, e

na ambição de outros: o que era generosidade no
valor se fazia tormento no desejo. E tormento que
os impossíveis da esperança se estavão também coru-

municando ao remédio, que maior mal lhe podia

fazer a desgraça do que a boa sorte ? Para a ele-

vação do seu espirito menor pena fora mortificallo

na pessoa que na vaidade ; não se satisfazia da
ventura, que lograva: deplorável natureza a da for-

tuna ! que só parece sorte quando já passou, ou
quando ainda está para vir! Para que a julguemos
ventura, ou ha de atormentar no desejo, ou affli-

gir na lembrança

!

Mário teve a felicidade de ser sete vezes Côn-
sul , e para defender a vida foi necessário amparar-
se das ruinas de Carthago. E qual seria o estrago

de huma ventura, que pretendia o refugio em ou-

tro estrago? Vai muito de huma desgraça, que pro-

cura outra desgraça para consolação, ou para pa-

trocínio : nisto vierão a parar os triunfos consegui-

dos do seu valor ? Se dura tão pouco huma ventura
assegurada no merecimento, que esperão as que
vivem infamadas no ócio? O certo he que a dita

só he dita quando lhe serve de espirito a virtude;
e tudo o mais não he felicidade, será, quando mui-
to , hum cadáver delia; e em venturas desatinadas

mais facilmente se encontra o horror que o gosto.

MM
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Pompeo
, que de trinta annos triunfando glo-

>iosamente em Roma, já se lhe conta vão pelas Es-
tatuas as acções, vencido de César, lhe tirou a vi-

da no, Egypto, com traidora hospitalidade, a aleivosia

de Ptolomeo, Príncipe, que lhe nâo devia menos
que a conservação da Coroa, accusando assim, com
infame e detestável insulto da fé , a Magestade,
e a obrigação do agradecimento. Parece que, para
mais pezar daquelle esclarecido Heroe , até lhe não
perdoou a fortuna o escândalo do instrumento. Quan-
to melhor lhe fora q perdeila na batalha de Farsa-
lia

, que sacriricaila nas aras da perfídia ao ídolo da
Ingratidão? Assim costumão fenecer as venturas!

mas não digo bem, assim costumão durar; que as

ditas ordinariamente nâo se logrãq , se padecem.
Tanta he a infalibilidade da sua constância, que
na idade da ventura contao-se os sustos ás horas.

Quem se ha de fiar de hum bem tão fugitivo, que
só pelas costas se lhe mede o vulto? Pela pressa

com que se retira, parece que está favorecendo o
inedo : como pode logo ser beneficio huma genero-

sidade cobarde ?

Reforcemos mais este argumento. Em quanto

a mim, só he ditoso, o que deixou de ser ditoso;

que mortificação lhe ha de fazer a desgraça, de-

pois de ter experimentado as fadigas
,
que custa a

ventura? Quem $a}\e de hum continuado desasso-

cegc,já traz para a tolerância do pezar mui bem
costumada a paciência. Se houvéramos de regular

a inquietação que padecem os ditosos, parece

que lhes he necessário experimentar a desgraça pa-

ra convalecerem dos achaques da ventura. Na dita

t»odo o temor afâige mais que nas calamidades,

Çojque produzindo quasi sempre a soberba , não

costuma ser» tão moderada no soflfrimento, e qual-

quer susto a mortifica na vaidade. JNas misérias do

mal atormenta o cuidado só como cuidado, na so-
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berba da ventura até com o atrevimento alheio,

para os receios não só como incentivos cio seu des-

assocego, mas também como perigos da sua au-

thoridade.

Subamos mais o pensamento, valendo-nos se-

gunda vez da grande erudição do insigne Padre

António feteira. A ventura só se conhece depois

que se perde; logo, em quanto se possue, que en-

tendemos que he a ventura? Oh quanto acertára-

mos , se presumíssemos, que não era mais que a

inquietação com que a logramos ! Conhece-se de-

pois de perdida, porque com elia se acaba também
o nosso desassocego , e desembaraçados do susto

fica-nos mais livre o discurso para o conhecimento,

Não sei quando chame mais inclemente á dita, se

quando acaba , martyrisando na perda a memoria

,

se quando dura, tyrannisando na ignorância o en-

tendimento? Esse será talvez o motivo de conde-

mnarmos por néscia a ventura, pois o seu primei-

ro efleito he confundir-nos a razão. Não deve logo

de ser qualidade da ventura o gosto, pois só se dei-

xa conhecer, quando he já tormento. He finalmen-

te a dita de condição tão cruel
,
que para a com-

prehendermos , he necessário que estejamos na nos-

sa afflicção decifrando segredos da sua natureza.
Ultimamente digo, que a ventura até he hum

tormento de si próprio, pois quasi sempre está pa-

decendo a injuria de vêr-se gozada dos indignos ;

e como he possível, que a conheçamos na posse

delles, se elia he a primeira que se ignora de af-

frontada? Oh! não lhe queiramos maior castigo do
desacerto da sua eleição, que a mesma infâmia do
seu emprego! (Por Júlio de Mello d* Castro,)

mm 2
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CENSURA, E PARECER

Do Padre José agostinho de Macedo sobre o Pro-
gramma da Dança do Dia de Juizo, (que se não
permittio).

Excellentisssimo, e Reverendíssimo Senhor : =
O abuso de fazer maíeria de Dramas alguns factos

das Santas Escrituras introduzido pelos Italianos,

e tolerado em Roma com titulo de Oratórias para
o (empo da Quaresma, também entre nós está in-

troduzido, e aqui temos visto no Theatro, chama-
do de S. Carlos= Saul, David, e Jonathas, Sansão,
e Judith= cantadas , e representadas com decên-
cia; porque a letra, e a musica erão de boas mãos.
Por esses Jornaes Estrangeiros também consta,
que na passada Quaresma se representara em Ro-
ma hum destes Dramas Sacros, e composto por
hum Jesuíta, chamado Granelli , cujo titulo era
= Sedecias. ultimo Rei de Judá.=

E estas Oratórias estão impressas, e entrenós
correm; mas o abuso Italiano chegando a isto, não
tem chegado ao excesso a que o tem levado os nos-

sos Emprezarios de Theatro; não satisfeitos de re-

presentar factos , em que ha circunstancias para
hum Drama, querem metter, não em Scena , mas
em Dança, o mais terrível, e espantoso Artigo da
nossa Fé. Não foi pequeno o escândalo, que se

deo a toda esta Capital, e de que eu fui testemu-
nha, mettendo em dança, como agora querem o

Juizo final, o Diluvio Universal; mas este he hum
facto, que se pode arremedar, aquellehum dogma,
que se deve respeitar.— O motivo de piedade aU
legado he a maior irrisão que se pode fazer dos

Dogmas Catholicos; as suas palavras o dizem me-
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Hror= Os desejos dos Supplicantes são fazer recor-

dar naquelles dias de penitencia o santo temor,
que se deve a huma tão terrível como verdadeira

profecia. = Isio he hum verdadeiro insulto á Au-
thoridade Ordinária. Os Missionários dos novíssi-

mos do homem são os dançarinos de S. Carlos ! Po-

dem dizer o que quizerem , mas não devem fazer

o que pertendem , e para o que nem a Authorida-

de Ecclesiastica , nem a Civil devem dar licença.

Pela analyse do Programa poderá V. Ex.* conhe-

cer melhor esta verdade, e saiba V. Ex.
a
desde já

que os dois EmprezariosH. . . e Madame B. . , aqui

chamada a Sócia, hão de volver, e revolver tudo,

(porque Madame Sócia tem altas protecções) para

extorquirem a licença ; e já que a calamidade dos

nossos tempos assim quer, bom seria que V. Ex.*,

ou por hum extracto desta Censura, ou por qual-

quer outra forma, mandasse officiar com força á in-

tendência para não consentir na publicidade Thea*
trai de hum semelhante vilipendio da Religião.

No Programa—O Juizo Final— temos duas
cousas unidas pela malícia, e pela ignorância; a
primeira he a derrota do Anti-Christo inventada
pelo Mestre da dança, a que elle chama= Mími-
co Sacra= como se podessem unir-se caretas, vi-

sagens
,
gestos, e gambadas, com o que a Religião

chama Sagrado! A segunda he o acto do Juízo.

Na primeira vista, ou no primeiro rompimento da
dança temos o espectáculo dos prazeres

,
que alli

se indicão, e dançarinas quasi nuas dão principio

ao Juizo final. Sahe dançando, porque tudo he dan-
ça , hum Sacerdote exhortando os Christãos, que
conservem a Fé Catholica; e em huma nuvem ap-

parecem Enoch. e Elias com huma Cruz na mão,
com aqua', dançando, vem enxotar o Anti-Christo;
foge este para huma gruta , onde tem o seu ídolo;

lá o vão espancar os dous Profetas, até que era
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hum terremoto cahe a gruta, e a Cidade he abra-
zada com huma chuva de fogo, e ahi morre o An-
ti-Christo.

Na acção quarta, segundo diz o Mestre da dan-
ça, se ha de abrir o selimo sello, ouvindo-se qua-
tro trombetas, e cita o mesmo mestre da dança o

Capitulo 8.° do Apocalypse. Tudo isto são acções
precedentes ao acto do Juizo, e fingidas a sabor
dos dançarinos: e não vemos aqui excitado aquelle

Santo temor, que nos promette o Professor JVIimi*

co; todas estas visagens não excitão mais que ri-

sotas, ou applausos , e paleadas, conforme o bom,
ou máo andamento da Dança sagrada.

Nós não temos outro quadro, que nos repre-

sente o Juizo final, senão aquelle, que no Capitu-

lo 21 de S. Matheus nos representa Jesu Christo,

e fora isto nada mais se pode accrescentar , ou di-

minuir; a conservação deEnoch, e Elias no Paraí-

so terreal, a sua vinda antes do Juizo fina!, as suas

pregações , e combates com o Anti-Christo, porque
são mortos , não passão de simplices opiniões de
alguns interpretes, e expositores do Apocalypse; e

por isto não formão artigo de crença , eseo fosse,

que maior indecencia se pode conceber, que repre-

sentar os dous Profetas á pancada ao Anti-Christo,

e dada com huma Cruz, e isto dançando, tanto os

que as dão, como o que as leva! Isto he o ultimo

apuro da insolência maçónica ! Depois de tantos en-

xovalhos á Religião, e insultos aos homens de bem,
ainda faltava mais esta, e que o terrível Artigo—
Que ha de vir a julgar os vivos, e os mortos— fos-

se mettido em dança! S. Cypriano não queria que
fossem admittidos á communhão , nem na hora da
morte, os que tivessem assistido aos espectáculos

pagãos, tanto no Theatro, como em o Circo; e

ha de permittir-se em Lisboa que se dance por His-

triões indecentemente vestidos, ou despidos, o Jui-
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zo final! Se nisto aífroxa , ou cede a Authoridade
Ecclesiastica

,
podemos dizer que a crença Oatho-

lica dá entre nós os últimos arrancos, eque cessão

já, como quer hum Inglez calculista, neste anno
iodos os motivos da credibilidade nos mysterios do
Christianismo.

— Acção õ.
a
annunciada no Programa.

—

Temos o Valle de Josafat, eternos hum grupo
de nuvens de papelão, e hum dançarino grutesco,

que deve descer ás gambadas, representando J^su
Christo cum potestate magna, et majeslale: nesta

descida de nuvens no Theatro, como muitas vezes

observei, sempre ha desmancho nas maquinas, e

sempre que se quebrâo as cordas, seembaração as

roldanas , sempre ha risadas, e gritarias, e entre

estas venha abaixo Jesu Christo julgar os vivos,

e os mortos no Theatro de S. Carlos I No Evange^
lho se nos diz— Exibunt Angeli , etseparabunt ma-
ios de media justorum. — O JWestre da dança quer
mais alguma cousa, quer Anjos, e quer Demónios,
para que, fazenda dançar o diabo, e como tal ves-

tido, no acto de levar os réprobos também dançan*
do, seja a risada universal. Também quer de moto
próprio, e sciencta certa

,
que os primeiros, que

subão ao Ceo, sejão Adão, e Eva, e que os mais
fiquem esperando; esta subida antecipada d'hum
dançarino, e diurna dançarina, nus, e só com as

túnicas pelliceas
5
he outro motivo de irrisão. Pro-

mette mais o Mestre da dança duas vistas, huma
da Gloria, e outra do inferno, e tanto danção os

justos na Gloria, como os condemnados no Infer-

no; porque a musica tanto toca para huns como
para outros.

A differença entre o annunciado no Programa,
e o executado depois he infinita; eu o sei por ex-
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periencia própria, quando, para fazer a vontade a
hum dos antigos Governadores do Reino, aturei , e
dirigi aquella canalha; e quando se representava
objecto sagrado na Quaresma sem dança, como
Santa Rosa de Lima, Santo António, Santo Her-
menegildo, etc. , sempre as maldições doPovoerão
contra a Authoridade Ecclesiastica

,
que dava tal

licença; e que será, quando virem em dança o tre-

mendo Artigo do Symbolo? Mais ainda do que foi

na Dança do Diluvio Universal, que eu vi, e mais
não era hum dogma de fé, mas hum facto histó-

rico.

He pois o meu parecer, querendo V. Ex.
a
con-

descender com o espirito do tempo, e estado de
encolhimento, em que se acha a Authoridade da

IgreJ a > e Para salvar a Religião de opprobrios,

que se diga— Damos, licença para se representar

qualquer facto Histórico das Santas Escrituras, mas
que não entre na classe dos Artigos da nossa Fé.

—

A isto hão de vir com réplicas , e a Quaresma pas-

sa, e como tem muitos programas de danças, que
se tem posto naquelle Theatro no tempo da Qua-
resma, de alguma se hão de aproveitar

,
para não

perderem seus interesses.

V. Ex.* mandará, o que for servido. Lisboa 3

de Fevereiro de 1825.=/. A. de Macedo.
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Diário da Navegação de Liorne ao Porto de Lis-

boa, que fez o Escaler de Sua Magestade\ que

tinha sido destinado para 2.* Escaler de Estado de

S. A. R. a Princeza Real do Reino de Portugal,

sendo Patrão do mesmo Escaler Lourenço da Cos-

ta , trazendo de Equipagem oito Algarves ,
e hum

Pratico do Mediterrâneo.

No dia 19 de Setembro de 1817, pela meia noi-

te , largámos do Porto de Liorne , ventando pelo

Nordeste; ás sete horas da manhã estávamos a so-

tavento do Forte de Porto-Vénere , e deitando em
cheio, o montámos, e fomos navegando ao longo

do Golfo de Rapallo , em distancia de duas léguas.

1.* de Outubro. Avistámos ás sete horas da

manhã a Cidade de Génova em distancia de três lé-

guas ; e pouco depois , como o vento passasse ao

Sueste, com aguaceiros mui pezados, e abundân-
cia de mangas de agua, arribámos ao Porto de Sa*

vona , onde íivemos pratica, e nos demorámos três

dias por causa do máo tempo.
4. Ao amanhecer , largámos deste Porto com

vento pelo Leste , e navegando sempre á vista da
Costa de Génova em distancia cie huma légua, fo-

mos entrar no dia seguinte pelas duas horas da tar-

de em S. Torpez , a fim de fazer aguada, e largan-

do neste mesmo dia, fazendo a mesma navegação,
fundeámos no dia 5 ás dez horas da noite por cau-
sa do tempo, na enseada de &Argenliere , tendo
avistado as Ilhas des Hieres , e alii nos demorámos
até ás oito da manha* ; e como continuasse o máo
tempo, e o Porto não fizesse abrigo, largámos dei-

te , e fomos entrar no Rio de Hieres.

6. A's nove da manhã sahimos deste Rio com
bom tempo, passámos ao Norte da Ilha Porquerol-

NN
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les, e continuando ao longo da Costa, fomos en-
trar depois no dia 9 na enseada de Lahque, donde
sahimos no dia II pela meia noite.

13. Avistámos o Forte Brescou , e ás três da
tarde fundeámos em Agde , onde rizemos quarente-
na até ao dia 19.

20. A's seis da manha partimos deste Porto,

e ás nove da mesma principiou a ventar tão forte,

que apenas podia o Escaler com o Traqueie nos
últimos rinzes, e por isso arribámos ao Porto de
Elangvendre, onde fundeámos no mesmo dia pelas

duas horas da tarde. Aqui fomos bem recebidos, e
seadmiravão de (ermos atravessado o Golfo de Lyão
em tal embarcação.

22. Partimos ás seis e meia da manhã4 com
vento Leste, e logo que montámos Caho-Creux

,

nos vimos obrigados a arribar por causa do tem-
po ao Porto de Cadaques , o que fizemos no diase-

guinte ás quatro da tarde, não nos permittindo o
Governo desta terra o termos communicação.

24. Havendo apparencias de melhor tempo,
largámos ás oito da manhã, e navegámos até Ca-
bo Begu, onde nos saltou o vento ao Nornoroeste com
tal violência, e mar cavado, que nos obrigou a dei-

tar em cheio, e entrarmos com bastante risco ás

cinco da tarde em Porto de Rosas , onde não tive-

mos pratica.

26. Largámos, e fomos entrar na Enseada de

& Sebastião, porque a noite ameaçava tempestade,

t pouco depois determos ancorado, de terra nos

obrigarão a largar para foca , tendose já o tempo
declarado tempestuoso; e como as nossas supplicaa

de nada valessem, largámos com muito custo, e

fomos com grande risco de vida , e destruição de

mantimentos entrar no seguinte dia ás seis da tai>

de na enseada de Zavit , onde tivemos pratica.

28. A's quatro da manhã sahimos daqui, e na*
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vegando pela Costa da Catalunha , entrámos em
Barcelona no dia 3!

,
por motivo do tempo, onde

ficámos de quarentena ate o dia 7 de Novembro.
8. Sahimos ás oito da manhã, e navegando

com vento pelo Sueste á vista da Costa, fomos fun-

dear ao meio dia do dia 10 na Bahia de Alicante
,

e como fizesse muito mar, e o vento fosse muito

rijo, nos fizemos Jogo á vela , e navegámos para

a enseada de Santa Pala, onde fundeámos no fim

da tarde.

12. Partimos, e fundeámos depois na abriga-

da de Cabo Paios, donde largámos a 13, e viemos
ancorar em Carthagena a 14.

14. Largámos, e navegando com bom tempo,
e vento pelo Sueste, viemos fundear em Málaga
a J6.

18. Fizemo-nos de vela, e no mesmo dia ás

onze horas da noite entramos em Gibraltar : aqui
deixámos o Pratico-

26. A's oito horas da noite, quando ventava
Les-Sueste, nos fizemos de veia com Traquete, e

sahindo daquella Bahia , ao amanhecer estávamos
á vista de Cabo de Trafalgar , e navegando sem-
pre ao longo da Costa , avistámos o Farol de Cadiz
pelas nove da manha. Neste dia (27) ao pôr do Sol,

demoravão-nos as Áreias-gordas a Leste em distan-

cia de duas léguas e meia.

28. Ao amanhecer avistámos Quarteira, e pe-

las duas da tarde o Cabo de S. Vicente, donde na-

vegámos para o do Espichel.

29. Ao amanhecer avistámos a Serra de Cezim-
bra, e logo puchámos, rnettendo todo óe\ó, á Cos-
ta de Caparica; e pelas três da tarde entrámos pe-
la Barra de Lisboa , fundeámos defronte da Torre
de Belém, onde fizemos cinco dias de quarentena,
sendo desimpedidos no dia 3 de Dezembro á huma
hora da tarde, a cuja hora nos fizemos á vela, e

NN 2
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nos fomos apresentar ao Illustrissimo Inspector do
Arsenal Real da Marinha.

i

N.B. Note-se que esta Embarcação era apenas
capaz de andar no rio de Lisboa aremos, e que se

a arte não ajudasse a afoiteza, e intrepidez destes

Nautas, ella não resistiria aos temporaes pela sua
construcção. Hum Escaler, todos sabem que he
huma embarcação sem coberta; este inconveniente
porém foi vencido, construindo-se curvas, que uni-

das nos lados da Embarcação formarão com hum
forro delgado huma coberta, que impossibilitava

de entrar a agua na Embarcação, e além deste ou-

tros arranjos os pozerão em circunstancias de em-
prehenderem esta arriscada viagem.
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CARTA,
Que hum Portuguez , residente em Paris , enviou a
D. Pedro de Alcântara

y
quando este se achava

em Londres, em Julho de 183J. (Impressa em
Londres ha pouco.)

Senhor — Hum Portuguez esquecido dos ma-
Jes, que o Imperador do Brasil tem causado a Por-

tugal, vem ao pé do Monarca banido, e desgra-

çado, patentear-lhe com aquella franqueza, que
caracteriza o homem de bem, os novos precipícios,

em que o pertendem despenhar os malvados, que
ora o cercão, sem outros fins mais do que interes-

ses puramente particulares.

Se os Brasileiros, que detém a V. M. a sua
independência, e cathegoria de Nação livre, a sua
Constituição, se os Brasileiros , a quem V. M. fez

grandes , e nobres, e enchêo de mil e mil benefí-

cios, expulsarão a V. M. do seu Território tão in-

dignamente, sem ao menos mostrarem a menor con-
sideração pelo fundador do seu Império; que po-

derão, ou deveráõ fazer os Portuguezes, a quem
V. M. tirou a melhor, e a mais rica das suas Pos-
sessões, a quem V. M. chamou Vândalos, de quem
V. M. se desnaturalizou , a quem fez a mais cruel

guerra, sendo o único Portuguez, que tomou as

armas contra a sua Nação, aquém com huma Con-
stituição, forjada pelos inimigos de V. M \, causou
males incuráveis, digo, que farão os Portugueses
a V. M. comparativamente ao que lhe fizerão os

Brasileiros, se V. M. por desgraça sua, e da Na-
ção Portugueza , auxiliar os inimigos delia, para

expulsar do Throno a seu Augusto Irmão?
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Desengane-se V. M. que em Portugal não tem
partido algum pessoal : os Liberaes desejão-o á tes-

ta do seu partido para conseguirem seus nefandos

fins, e depois fazerem a V. M. o que querem que
V. M. faça a seu Augusto Irmão. Lance V. M.
com attenção huma visla de olhos para o que se

passa em França ; servírão-se de Luiz Filippe pa-

ra expulsar Carlos X, e já hoje tratão de expulsar

aquelie! Examine, e contemple por hum eó instan-

te o caracter, e interesses dos Portuguezes
,
que

hoje cercão e aconselhão a V. M. , e verá que são

os amigos, os sócios, os sectários d^aquelles, que
tão indignamente banirão a V. M. do Brasil ; os

inimigos de seu Augusto Pai, os inimigos impla-

cáveis de seu Augusto Irmão, emfim os inimigos

de tudo quanto he realeza, e muitos delles já dan-
tes inimigos declarados de V. M. mesmo.

Estes malvados, só inimigos do Senhor D. Mi-
guel, porque elle representa o principio, que elles

atacão, ou por ódios particulares, porque aquelie

Príncipe nunca attendêo á canalha, que he o que
felizmente o tem salvado, e á Nação, e o que o

sustenta no Throno, e por isso he, e será sempre
amado dos homens de bem , e por todos os Portu-

guezes será defendido até á ultima extremidade;
sim , estes malvados bem conhecem os precipicios ,

em que vão lançar a V. M.
V. M. não ignora o quanto he duvidosa a sor-

te da guerra; se as tentativas, como tudo induz a

crer, falharem, e que V. M. tenha exhaurido a

fortuna, que hoje lhe resta para viver como par-

ticular, e os seus filhos (pois não tarda em lh'os

mandarem) a que se ha de tornar ? Não vale mais ter

hum Irmão Rei, e Amigo, do que auxiliar os seus

inimigos, que são os de V. M. , e ter nelle hum
apoio certo, do que concorrer para a desgraça de
toda huma Nação, só para pôr no Throno sua Au-
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gusta filha, que se chegasse a subir a elle, teria

târobem a sorte de seu Pai , vistos os elementos,
que devião subir com ella? Querer desthronisar hum
Irmão

,
para proteger assassinos, e ladrões, em fim

a canalha Liberal, he cousa totalmente nova 1
!

Quem transige com Liberaes he victima delles.

Muito he o que se tem dito sobre a successão

á Coroa Portugueza. Desde que ha mundo todas

as questões se tem decidido , ou pela justiça, e

razão, ou pela força: esta foi porém decidida de

ambos os modos a favor do Senhor D.Miguel; pe-

la justiça, e razão, a decisão dos Três Estados do

Reino convocados em Cortes; pela força , a derro-

ta do Exercito Liberal do Porto commandado pelos

mais celebres coriféos do liberalismo. O direito^ que
V. M. tinha para abdicar em sua Augusta filha a

Coroa Portugueza, he como aquelle, que se arro-

gou de tomar hum titulo, que só lhe pertenrêo co-
mo Portuguez , mas que depoisf de naturalizado Bra-
sileiro lhe nã> pertence de modo algum.

Perdoe V. M. este desafogo; mas quem lhe

falia a verdade não he seu inimigo, não odespre-
za, e bem ao contrario lhe dá huma prova de mui-
to respeito.—* Paris 8 de Julho^de 1831.

N.B. Esta Carta, rêmetlida de Paris, foi entre-

gue em Clurendon-Hotel no dia 12 de Jnlho; o
criado, que a recebêo á porta, mandou a imrne-

diatamente para cima, e respondêo-se ao portador

que ficava entregue*
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A EIRei Nosso Senhor, no Dia 22 de Fevereiro de

1833, Anniversarro da sua feliz Chegada a estes

Reinos.

SONETO.

Da Gloria A Terra neste grande Dia
Descem de Portugal os Reis mais justos,

Admirão novo Heroe , cujos robustos

Hombros susten tão firme a Monarquia.

Nas prendas suas qual mais se extasia

;

Pois reúne as de seus Avós Augustos,
Debelia os Inimigos, e de sustos

Xivra os Lusos, que o amão á porfia.

Huns lhe augurão a fama de Prudente,
Outros por Sábio o esperão venerado.;

Estes por Justo, aquelles por Clemente.

D. Manoel fallou mais elevado:
« MIGUEL, de Maçons limpa a Lusa Gente,
« E serás , como Eu fui , o Afortunado.

Fim do N.
9
IX.

Errata.

No N.
#

8.° pag. 233, lin. 3, lhe respeitem
,

ieia-se pede lhe respeitem.

lisboa, na impressão regia. 1833. Com Licença.
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MUSEU LITERÁRIO N.° 10.

Noticia histórica sobre as Maquinas de Vapor,

JlIím huma época em que as Maquinas de Vapor
se propagão por loja a parte, e te applicão com
tanto empenho a tudo quanto he susceptível de

seu influxo, julgamos não será desagradável aos

nossos Leitores a breve e rápida historia desta in-

venção.

As Maquinas de Vapor se dividem em maqui-
nas de pressão baixa , e em maquinas de pressão

alta.

Nas maquinas de .pressão baixa não excede a
força elástica do vapor o peso de duas atmosferas
ou quinze kilógrammos (32 \ arráteis) por pollegada
quadrada, entretanto que nas maquinas de pressão
alta se eleva desde trinta e cinco kilógrammos e meio
até sessenta , e ainda mais por pollegada quadrada.

Em todas estas maquinas a força dos malei-

riaes que as compõem deve ser proporcionada á
resistência a que devem oppor-se para vencella.

Km geral, nas partes que contém o vapor, os ma*
teriaes podem resistir a hum poder pelo menos tri-

plicado daquelle a que excede ordinariamente. As
caldeiras estão além disto guarnecidas com válvu-

las de segurança, as quaes estão carregadas de
hum peso igual á força que se destina ao vapor;
quando esta força sobe, sé levanta também a vál-

vula e deixa ir a excedente.

O conhecimento da força elástica do vapor
dos líquidos, e sobre tudo da do vapor da agua,
datão sem duvida da origem das Sociedades, Çpm

oo
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tudo até 280 annos antes de Jesu Chfisto nã\>

consta se fizesse tentativa alguma para produzir a
movimento com o vapor da agua. A gloria deste
primeiro ensaio he devida a Heron o antigo.

Desde Heron o antigo até o anno de J563 não
apparece noticia de que se tenha feito alguma ap-
plicação deste descobrimento(l). Nesta época hum
tal Malhesio em hum Volume de Discursos falia dâ
possibilidade de construir hum apparelho cuja ac-
ção e propriedades parecem similhantes ás da ma-
quina moderna de vapor. Em 1597 se publicou a
primeira descripçao do instrumento a que se deo
6 nome de Eolipyla.

Salomão de Caus , famoso Engenheiro Fran*
cez, e grande JMathematico

y
concebeo em 1624 a

idéa de huma maquina movida pela elasticidade
do vapor. Por esse mesmo tempo João Brama fez

à primeira applieação em grande da potencia ex-
pansiva do vapor a objectos úteis; muito tempo
antes que elle havia já Cardano dado a descripçao
do mesmo mecanismo, como susceptível do movi-
mento por meio do ar aquentado.

O Marquez de Worcester em 1685, reinando
Carlos II, construio huma maquina de vapor cora

o objecto de fazer subir por seu meio a agua.

Samuel Morelaud em 16 83 apresentou ao Rei
de França hum projecto, de que elfe se chama
author, igualmente destinado para fazer subir a

agua por meio da força do vapor; este foi o primei-

ro que reduzio a calculo a theoria do vapor; as

suas taboas são bastante exactas, e ofFerecem mui
pequena difíerença das que modernamente se tem
calculado.

Dionísio Papin , natural de Blois , he tido ge-

ralmente em França pelo Inventor da maquina de

(1) A Nota vai adiante no firn deste Artigo.
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tapor. Nâo pódè duvidar-se na realidade que as

suas muitas experiências, e os descobrimentos im-

portantes que fez, derâo muita liiz sobre a Lheoria

do vapor, e sobre a sua applicaçãò.

Por esse mesmo tempo o Capitão de Marinha
Savery apresentou em Inglaterra aos Emprezarios

das minas huma maquina de invenção sua para es-

gotar a agua que lhes destruia os seus trabalhos*

Obteve por eíia huma Patente ou Privilegio em
1698.

Amontans , Sócio da Academia das Sciencias

de Paris, apresentou em 16 99 á mesma Academia
huma maquina que elle tinha inventado, á qual

chamava roda de fogo.
Por este mesmo tempo Mr. Duquet parece ter

intentado o uso das rodas; com eííèito fizerão-se

algumas experiências no Havre e em Marselha
,

para por este meio applicado á maquina do vapor,
fazer andar os navios; porém não resultarão mais
que eífeitos incertos, e se considerou como impra-
ticável esta invenção.

Tkomas Ncrvcomeiji serralheiro, e João Carvley,

vidraceiro, ambos naturaes de Yarmouth , illustra-

dos pelas experiências de Papin , e pelas de Save-
ry, descubrirâo o modo de efleituar o vácuo debai-
xo do embolo pela condensação do vapor; por con-
seguinte a elles se deve a maquina atmosférica.
Bcightorii s* Gravesande, e Leopoldo aperfeiçoa-
rão, e modificarão successivamente a maquina de
Savery.

Leopoldo executou em 1720 a que realmente
deve olhar-se como primeira maquina de alta pres-
são combalancim. Em 1736 Jonathan Hulls conver-
teo o movimento de bamboleio rectilíneo do tron-
co do embolo em hum movimento de rotação con-
tínuo por meio de huma manivela.

Em consequência desta invenção teria pensa»
oo 2
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do, segundo jftlgão alguns, applicar a maquina do
vapor ao reboque dos navios, collocando-a em hum
barco de rebocar , o qual teria a maquina feito

mover por meio de duas rodas com pás
,
que gi-

rassem sobre os costados da popa do barco.

Pelo anno de 1740 accrescentou Gensane hum
regulador á maquina de Hulls. Dezoito annos de-

pois Kearn Filz-Gerald transformou o movimento
alternativo da maquina atmosférica era hum movi-
mento circular. No anno seguinte Brindley ensaiou
huma nova construção da caldeira.

Rodison em 17 56 imaginou applicar a maqui-
na do vapor a puxar as carruagens de posta; mas
por então não chegou o caso de pôr-se em pratica

este pensamento.
James Watt no anno de 1765 accrescentou a

todo este systema hum condensador insulado com
o objecto de produzir o vácuo sem que se esfrias-

se o cylindro. Por este meio adquirio já maior per-

feição a maquina do vapor, e delle se fez uso dalli

em diante.

E 1780 Hernbnorve executou huma nova ma-
quina, que nada apresentou de novidade nem na
seu principio, nem na sua disposição.

Por este mesmo tempo he que, construída a

maquina de vapor sobre huma escala maior, foi

destinada para pôr os barcos em movimento. O
Marquez de Jeoffroy^ (ou Geoffroy) fez a primeira

experiência sobre o Saona em Lyão ; o barco em
que a fez tinha cento e quarenta pés de comprido.

Pouco tempo depois desta experiência concebeo

Mr. Miller de Dalrvintlon a mesma idéa de fazer

andar hum barco de vapor, e verificou suas expe-

riências no rio Clyde, e no Forth pelo anno de 1787.

Neste mesmo anno introduzio Bctlancourt em
Franm a maquina de vapor com duplicado effeilo

que a de Watt , e com algumas modificações-
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Pelo anno de 1790 Fitche e Rumsey fizerão na
America algumas tentativas inúteis para applicar

O vapor á navegação.

Em 1792 Mr. Smilh fez muitas experiências

no canal cie Rridgetvater perto de Manchester (em
Inglaterra).

Alguns annos depois o Estado de Nova-Yorck
concedeo a Lewingston huma Patente ou Privilegio

por vinte annos, debaixo da condição de que havia

de apresentar em 1799 hum barco movido pelo va-

por que andasse quatro léguas por hora.

Em 1801 W. Symington
,
que tinha estado em-

pregado na construcção do barco de Miller, cons-

truio hum que pela disposição, e execução do ap-

parelho do vapor, annunciava hum génio inventor

mui digno de notar-se.

O primeiro ensaio da applicaçâo da maquina
de vapor aos barcos, que sahio bem, se fez em Pa-
ri* sobre o Sena em Julho de 1803, pelo celebre
Roberto Fulton. Em 1806 offereceo, ainda que
inutilmente, ao Governo Francez, que faria barcos

movidos pelo vapor para fazer o desembarque em
Inglaterra. Elle voltou á America, onde com hu-
ma maquina de Watt de huma força equivalente á
de vinte cavallos , construio em Nova-Yorck no an-
no de 1807 o primeiro barco de vapor que real-

mente navegou. Neste mesmo anno fez este barco
huma viagem a Albany.

Em Inglaterra o Cometa he o primeiro barco
de vapor que em 1812 levou passageiros sobre as
auu*s do Clyde

y
entre Glasgorv e Greenock. O Gu-

rona começou seu serviço em 1818 entre Bordeos
e Langon : no anno seguinte começou o seu o Gi-
ronda entre Bordeos e Panillac. Estes são os dois
primeiros barcos de vapor que se virão na França.
Presentemente os ha já na maior parte dos gran-
des nos de França

?
que servem para o transporte
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dos passageiros e das mercadorias entre os pontos
mais importantes do Reino. Os de Bordeos tefti

chegado a subir pelo Garona até Marmande , e
dentro de pouco se esperava que ainda irião mais
longe.

Ainda se não tem assignalado os progressos

da navegagão dos barcos de vapor por nenhuma
melhora importante. Com tudo a viagem àeCalcu-
tá se verifica pelo Empreza , barco de vapor que
sahio de Londres a 16 de Agosto de 1825 ; chegou
ao Cabo de Boa-Esperança no 1.° de Outubro se-

guinte, com perto de 5 7 dias de viagem: quando
o tempo ordinário que os Navios mercantes põem
para fazer a mesma viagem he de 60 dias.

O pensamento concebido em 1756 por Rodi-

son de applicar as maquinas de vapor a puxar car-

ros nas estradas, se poz em execução em 1802 por

Vivian e Trevetkick, mas inventando para isso nu-
ma maquina de vapor de alia pressão, notável pela

talento que elles desenvolverão na sua execução.
Sucessivamente Olivier Evans na America, Ar-
thurWoolf, HornMower , Ciegg etc. tem feito al-

li depois mui grandes melhoramentos.
1

• '

Nota. Sem duvida o Author desta historia nao

sabia, ou se o sabia o occultoli
,

qiae em Barcelo-

na se inventou , e se poz em pratica a primeira

maquina de vapor que houve no Mundo. ... Nisto

tem acontecido o mesmo que em outras muitas

cousas; o génio e applicação dos Peninsulares teor

produzido prodígios de todas as espécies , e os Es-

trangeiros não só se tem aproveitado de todos es-

ses descobrimentos, mas até muitas vezes lhes tem
usurpado a gloria da invenção; porém quanto á

maquina de vapor, como hum dos mais portento-

sos^ mais úteis de todos os descobrimentos, tem

chamado a attenção e concorrência de todos os Sa-
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bios do Mundo: os Estados- Unidos , e a Inglaterra

se disputavão fortemente a floria deste admirável

descobrimento; mas por esta vez, triunfando a ver-

dade , tiverâo de confessar publicamente que hum
Hespanhol foi o primeiro inventor desfa espécie

de maquinas; e para dar exacta idéa desta decla-

ração que tanta honra faz a esla Nação, e em
particular ao Capitão D. Blasco de Garay ,

vamos

a traduzir literalmente o que sobre este particular

se publicou na Revista Britannica , tomo 10, ca-

derno 10, de Janeiro de 1827.

* Nos Estados- Unidos da America se está tra^

duzindo do idioma Hespanhol para o Anglo-Ame-

ricano huma obra escrita por D. Martin Fernan-

des Navarrete sobre descobrimentos e viagens des-

de os fins do Século 15.°: na dita obra consta que

o primeiro inventor das Maquinas de Vapor foi o

Hespanhol D. Blasco dé Garay, Capitão de navio,

o qual no atino de 1543 (a) sollicitou do Imperador

Carlos V. se experimentasse huma maquina de Va»

por de sua invenção; e apezar das grandes oppo^

siçôes que achou esta innovação , como toda a cou-

sa nova de hum aspecto portentoso, e cuja utilida-

de não está provada, nem he bem conhecida
,
jul-

gou com tudo S. M. I. e R. que devia experimen-
tar-se a maquina inventada pelo referido Blasco de
Garay; e estando 8. M. em Barcelona, acompanha-
do de seu Filho D. Filippe II, se mandou ao
sobredito Garay collocar sua nova maquina sobre

hum navio de 200 toneladas, ancorado a esse tem-
po neste porto, Capitão Pedro Scarza, e achando-
se tudo preparado, assistindo ao acto S. M. o Im-
perador, seu Augusto Filho e toda a Corte, no dia

(a) Desde este anno até o em que o historiador Francez
suppõe se fez a primeira applicaçâo da maquina de vapor,
«« vê que ha 20 annos de antecedência.
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17 de Junho do dito anno de 1543, levantou ferro

o dito navio, e pelo auxilio da força produzida
pela maquina de vapor, se poz em precipitada mar-
cha , sem auxilio de nenhuma vela nem remo. D.
Blasco de Garay recebeo hum premio honorifico,

sendo além disto por conta do Imperador Carlos V.

lodos os gastos da maquina e ensaio, mandando se

depositasse aquella no Arsenal da Marinha Real;
mas as grandes occupações do Imperador nas guer-

ras do Continente não lhe permittirão realisar as

applicações da dita maquina, a qual, segundo as

testemunhas que assistirão ao ensaio, todas perso-

nagens de alta jerarquia e distincçSo, constava de
huma caldeira cheia d'agua , cujo vapor conduzi-

do por tubos de pequeno diâmetro, procurava hum
movimento continuo de rotação a duas grandes ro-

das , ou pás colloc.adas nos lados exteriores do na-

vio, cujo precipitado movimento, e impulso con-

tinuado contra as aguas, fazia caminhar o barco.

Estes dados são extrahidos dos documentos que se

achão nos Archivos Reaes de Simancas, dos pa-
peis de Catalunha, e dos registos da Secretaria de
guerra do anno de 1543. Em vista de tudo isto os

que mais se disputavão a honra da invenção das

Maquinas de Vapor nos Estados-Unidos da Ame-
rica, e particularmente o celebre Fulton, tem ce-

dido esta gloria ao Capitão Hespanhol D. Blasco

de Garay. »

Não se julgue que ainda que então forão os

inventores , tenhão os Hespanhoes ficado atraz em
os adiantamentos que nos tempos presentes tem ad-

quirido esta espécie de maquinas, pois ultimamente
no anno de J826 no Real Conservatório das Artes,

e Officios de Paris, o Sábio Professor de Quimica
applicada ás Artes, Mr. Clemente Desormes , mos-
trou ao Publico daquella illustrada, e vastíssima

Capilal como o melhor modello, o mais simples e
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aperfeiçoado, e como mais digno de ser imitado

em grande pelos Francezes , huma maquina de va-

por em pequeno, construída por hum dos discípu-

los Hespanhoes
,
que concorrião áquella cadeira,

e que era o illustre Marquez de P. . . . residente

enlão naquella Capital, e entre tantos discípulos

naturaes, e estrangeiros que concorrem a cursar

naquelle scientifico estabelecimento, o mencionado
Hespanhol foi quem recebeo o louvor publicamen-
te da boca de hum dos Professores mais sábios da
Europa, por ser aquelle que mais perfeição e sin-

geleza linha dado á construção da sua maquina.
Devemos esperar que o Real Conservatório

de Artes e Officios , estabelecido em Madrid, será

o mais poderoso estimulo para familiarisar os Hes-
panhoes appiicados em todas as sciencias exactas,

e segundo os rápidos progressos de sua industria

no curto espaço de tempo desde que se creou o
dito estabelecimento, he de crer que mui breve-
mente poderão ir a par, e concorrer vantajosa-

mente em todos 06 ramos cem os estrangeiros: so-

bre tudo se hum sentimento intimo de patriotismo
e de justiça os fizerem apreciar os seus próprios
produetos, e se acabarem de desterrar a preferen^
cia injusta, e que sem razão se dá muitas vezes
ás cousas estrangeiras, s<S porque não tem sido fa-

bricadas na Península, ou porque as apresenta
a variável moda.

pp
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QUESTÃO, OU PROBLEMA.

Quaes são mais prejudiciaes aos Povos,
os

i
Letrados , ou os Médicos t

A Vida e a Fazenda, que são os dois mais vi-

gorosos sustentáculos da humanidade , são também
hoje a matéria deste discurso: mas quando não fo-

rao o maior emprego do juizo dos homens Fazen-
da e Vida? Não era necessário dizer que só hoje,

pois desde o principio do Mundo todas as acções
que redundão da nossa deliberação, lá tem por
objecto estes dois preciosos extremos , de que a
natureza está sendo apertado vinculo. Não ha ris-

co, que para o animo pareça grande, se está o ho-

mem medindo o atrevimento do trabalho pela espe-

rança do descanço ; não teme balias , despreza lan-

ças, acommette tempestades, e expondo a mesma
vida á estimação da vida, oflereoendo a própria

fazenda ao preço da fazenda , vence intrépido os

horríveis estragos da guerra, sujeita destemido a
formidável soberba do golfo; e feito racional pa-

rêntesis entre agua e fogo parece que com injuria

dos Elementos pretende facilitar os Elementos : oh
sagrada fome do ouro! oh justa ambição do san-

gue !

Não he menos antiga que desde a creação do
Mundo a anciã em que sempre se firmou o edifí-

cio da vida; pois desde a hora em que a graça fe-

chou os olhos á culpa, para que a culpa abrisse

os olhos á graça , se via no homem esta fadiga ; e

assim como foi peccado da origem a violência do
preceito, ficou também sendo original a sujeição

do trabalho, pois imposto por Deos o castigo de
quem eíle mesmo foi remédio, logo experimentou o

homem a afflieção de que estava dependente a es-
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tabiiidade da vida, ouvindo, e logo vendo, que
lavaria as falias do seu sustento com o huor do

seu rosto.

Depressa com o primeiro homem sahimos r\o

Paraiso
;
pois não saiamos, e já que entrámos nei-

le , façamos mais que o que fez Adão; sem o re-

ceio de que falte o tempo, porque ao Mundo já

não desceráõ Anjos: Adão gostou só de huma Ar-
vore, nós havemos de gostar de duas: Adão gos-

tou só da Sciencia , enão da Vida, nós porém gos-

taremos de huma, e outra: mas temos de ficar

sempre (oh desgraça ! ) mais ignorantes que sábios,

mais mortos que eternos: gostaremos a da Scien-

cia, porque nos obriga o assumpto afallar dos Le-
trados ; e a da Vida, porque nos move a faljar doa

Médicos; estes e aquelles symbolisados nestas duas
mys ter i asas arvores.

\l» a matéria do Problema disputar quaes se-

jão fitais prej.udi-ciaes aos Povos, se os Médicos,
se oh Letrados? E sendo eu da Lei dos Letrados
(se he qje o^ Letrados tem Lei) me faço advoga-
do dos Médicos. Adultero contra a minha profis-

são, votarei contra min* mesmo, e pode s^r qt e
ainda com o receio de me averbarem de suspeito;
mas peço vista da suspeição; porque supposto se-

ja muito amigo de Ulpiano , sou mais amigo dai

verdade. E assim, fazendo desta Meza, Meza da
Consciência, me opporei ao Conselho da Fazenda
pondo legítimos embargos, provados em continen-

X) , a tudo o que se allegar por parte dos da «ih
nha profissão, e formando os de direito, na melhor
via, porque he necessário, provarei:

Que he mais prejudicial o Letrado que o Me-
dico, porque este perde o menos, e aquelle ornais.

Já se acha ponderada a anciã com que para cres-

cer neste Valle de lagrimas, o Mundo, a Arvore
da Vida he necessário ao homem regalia (não quan-

pp 2
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do se regala, mas quando se lastima) com o suor
do seu rosto, sendo-lhe preciso para recolher o fru-

cto dodescanço, cançar-se na semente do trabalho:

anda, lida, estuda, e peleja, sendo toda a sua an-
ciedade o vêr como vivirá comendo; anda muita
terra, por pouca terra; lida em muitos negócios,

por pouco negocio; estuda muitas letras
,
por pou-

ca letra; derrama muito sangue, por pouco san-

gue; mas á custa do trabalho, á porfia da paciên-

cia, destes poucos chega a fazer hum muito, em
que afiançando o socego da vida, se está delician-

do com o logro da fazenda. Socegado lhe parece

,

que já chega tempo, em que poderá na Arvore da
vida reverdecer os ramos, sem regar os olhos, se-

não quando hum observador ambicioso, que, sem
que sue, quer fazer aquella fazenda sua, estudan-
do o modo de conseguillo, á primeira vista da ma-
liciosa consciência se lhe ofíerece

,
que procurando

hum Letrado, terá hum bom procurador, procura
o de melhor fama (os melhores são os peores) en-
tra a fallar-lhe, propõem-rhe a industria (já não he
industria, he razão) e ao mesmo tempo, que está
presumindo, que o Letrado não he do seu parecer,

este lhe responde, que bem lhe parece, e de tal

sorte lho diz, taes arestos lhe ajunta, e com taes

textos lho testifica, que já o ambicioso não julga

que move huma trapaça , mas sim que faz huma
justiça: move-se a acção, cria-se a causa , e em
breves audiências o pacifico possuidor se vê sem
posse, chora-se sem fazenda, e lastimado quizera

perder a vida.

Entremos nesta acção á residência de dois ca-

minhos, ou, oque vale omdsmo, a deseubrir dois

Letrados: miserável officio, onde o bom he máo,
e o máo não he bom I Já se vê, que este desgra-

çado homem, que á custa de tantas oppressões do
animo, animou as operações do alento, devia de
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buscar defeza, pelo não sentenciarem indefezo;

fez igual diligencia, e alentando-se esta de melhor

verdade, no fim da causa, perde a fazenda, e he

condenado nas custas. Vem cá, Letrado, piris ten-

do pela tua parte a razão contendendo contra ti a

mentira, perdes a causa? JVlas que importa estar

arrezoado quem faz tão máos arrezoados ! Vede
que prejudicial occupação he aquella que sendo

verdade mais clara que a neve, ella a faz mais ne-

gra que a tinta, com que tão mal a defende! Vem
cá, Letrado, pois tendo contra ti a verdade, sa-

bendo que não tens justiça, porfias na demanda?
Mas que importa estar com sciencia, quem não
tem consciência! E sendo a mentira mais negra
que a tinta, tu a fazes mais branca que o papel

em que maliciosamente o apadrinhas.

Este o effeito dos feitos do Letrado. Agora
fazendo paridade com .dois enfermos, hum moral,
que he o demandado, outro politico, que he o
doente, façamos a cama ao Medico, que também
os Médicos adoecem , e vejamos quem sahe pro-

nunciado. Opprimida, ou do pezo dos distrahimen-
tos , ou da carga dos annos, se rende a robustez
da natureza ; cahe enfermo o homem , faz petição
ao Medico (que estes também despachão) propôe-
)he a acção-, que contra a saúde ofíerece a doen-
ça, e como he acção crime, em poucos dias se
ouve a pronunciação por estar a natureza devassa,
e he condenado o doente nas custas, e a ser levado
ás costas. Entrão logo. a moralizar os termos da
demanda, depois do demandado ter feito seu ter-

mo, dois romancistas pouco versados, e assentão
em que o Medico errara a cura. Supponhamos que
errou

;
porque nós não curamos do acerto , sim do

malefício.

Entra agora a maior força do artigo, que ha
de ser de Fé. Temos dois enfermos, hum mal cu-
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rado na fazenda, outra roal curado na vida: mos-
tremos agora a qual destes se fez maior prejuízo;

por juizo diríamos que ao doente, mas pqr discur-

so, diria eu, que ao executado. He certo ( como
já ponderei

) que pela fazenda arrisca o homem a
vida : logo parece que estima em menos a vida

que a fazenda! Poderáõ dizer-rne que também ar-

risca os interesses da fazenda pelos logros da vida.

Porém descubramos agora entre vida e fazenda
qual logra de melhor estimação para lhe darmos
maior preço. O que visto, provarei:

Que he mais nobre a fazenda, que a vida.

He a dependência huma vassalUgem
,

que
pende para osugeita de que se depende ; he hu-

ma prova de maioria
,
que affirma que lhe precede

aquella causa de que procede ; h* íwataeuHe hotm
argumento de inferioridade ,, ds que he conse-

quência o superior credito, qwa vCQn*errva a causa,
<je que se necessita, comparada com a. que d*dJa>

depende. Não são de di Aferente; matéria os Çe<>s

qu® os Astros; os Astros que os? Planetas ; qs>

Planetas que as Estrellas; e oSuHomíens que Q*
Brutos; porém quem lhe dá adifferença he o exer-»

cicio mais ou menos nobre, mais ou, menos izentoú

JNão quero dizer, que logo aquella. cousa, que nâV>

depende, he a que mais se avantaja
;
porque ha

independências differentes ; ha aao depender poc

negaça©,,.e ha, n&-o depender por privação: não. de-

pende por privação aquella entidade que está no
gráa supremo, de maioria, que, como não he me-
nos, já não dependa de ser mais .: não depende porém
por negação aquella cousa, que está no gráo maior

da menoridade, pois não pôde aspirar a ser mais,

pois não p^de deixar de seç menos: que dependên-

cia pode ter Deos ? E descendo do tudo a# nada,

que dependência pôde ter o nada?
Se d#pçnde pois a vida, para conservar-se

,
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da fazenda, segue-se que he a fazenda de maior
estimação que a vida; e logo mais se segue que
mais prejudicial que o que perde a vida, he d que
perde a fazenda. Vida sem fazenda he Ceo sem
Sol, Sol sem raios, raio sem luz, luz sem fogo,

fogo sem matéria, matéria sem forma, forma sem
união: he vida sem fazenda, finalmente hum cati-

veiro da humanidade, huma prizao das acções,

hum Inferno do desejo, e hum castigo da nature-

za. Que bem o conheciao tantos quantos antepo-

serão a mesma vida, pela grangearia de hum limi-

tado sustento! Se discorrêramos pelas historias, ve-

rtamos aqui hum Pai vendendo em hum filho hum
pedaço da alma para animar a vida; alii hum filho

vendendo a primogenitura para fortificar a alma,
e finalmente veríamos a muitos

,
que fazendo de si

próprios a melhor propriedade, restituiao a suas
entranhas os lacerados membros dos miseráveis fi-

lhos; ou como envergonhados da necessidade em
que se vião, gostando de si próprios, se ião és^

condendo em si mesmos; que miserável gosto i
custa de tantas gastos.'

Tal he a dependência q»e ávida tem da fa-

zenda; porém já reparo em que me instâráõ dizen-
do, que não serve a fazenda sem a vida; ao que
respondo, (e diflerençando a dependência que se
dá na vida a respeito da fazenda, e na fazenda a
respeito da vida, assignarei entre huma e outra
cousa differente dependência;!) assim he , não ser-
ve a fazenda sem vida; logo lambem depende da
vida a fazenda. Esta a duvida, agora a solução;
assim como descubrirrios dois géneros de indépen*
dencia

, descubriremos outros dois de dependência :

ha depender activo, e depender passivo ; depender
activo he o que se dá nas Sciencia* a respeito de
quem ars exercite; nos Senados a respeite de quem
os occupe; nos Postos a respeito de quem os sirva;
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nos metaes a respeito de quem os descubra; na
terra finalmente a respeito de quem a cultive. De-
pender porém passivo he o que se dá no homem
a respeito da fazenda para conservar ávida. =Tem
na Terra os Metaes, os Postos, os Senados, e as

Sciencias huma dependência simples, de sorte que
ainda que faltem os agentes, lá estão conservan-

do impassíveis as suas virtudes; o homem porém
a respeito da fazenda

,
para a consistência da vi-

da, depende da necessidade de sorte quesuspenden-
do-se as operações do alimento, onde por benefi-

cio da natureza se estão officiando os vigorosos

espíritos do homem , cahe por terra a humana ar-

quitectura.

Esta he a differença que ha no modo de de-

pender , ou a vida da fazenda , ou a fazenda da
vida; e he esta também a razão porque he mais
necessária para a vida a fazenda

, que para a fa-

zenda a vida, por onde fica provado que está era

gráo inferior áquella, por que aquella depende
desta para necessariamente conservar-se, e depen-
de esta daquella para simplesmente prodozir-se:

logo se a menor dependência dá maior nobreza , e

a maior nobreza adquire maior estimação, compa-

rada pelas suas dependências a vida, e a fazenda,

fica sendo a fazenda mais nobre que a vida , e co*

nhecido por mais prejudicial o damno do Letrado,

que o do Medico; porque supposto seja a vida in-

estimável thesouro, tanto mais nobre he, quanto

mais illustre será a causa de que depende: Logo
mais por outro meio provarei;

Que he mais prejudicial o Letrado, que o
Medico. Synonimos, dizem que são o Medico e o

Letrado, porque ambos sangrão
;
porém reparemos

no sangue, e vejamos qual traz mais, ou menos

fezes; vejamos o romper huma vêa, o picar huma
•
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bolça, e pelo proveito da sangria conheceremos o
préstimo da faculdade. Recorramos outra vez a tra-

tar dos doentes na sua fysica e moral doença : san-

gra-se o enfermo por parecer do Medico, e acode
á cisura o bom , e omáo sangue; sangra-se o Liti-

gante por parecer do Letrado, e sahe pela pica-

da somente o bom ; o sangue que manda extrahir

o Medico tem fezes; o sangue porém que manda
expulsar o Letrado, se as tem são de ouro. Agnra
pergunto, qual picada das duas he mais prejudi-

cial, aquella que para desafogo do enfermo, ao

menos quando não tire todo o mal, tira algum, ou
aquella, que em lugar de expellir o vicio, que in-

ficiona
i tira o sangue que anima? Fácil está a res-

posia. Que o dinheiro seja o sangue que circula

no corpo moral do homem, se prova pela metáfo-

ra de ser a fazenda a vida civil , e [como já disse]

mui necessária para advida natural; nem era pre-
ciso que Aristóteles o dissesse na sua Ethica

,
por

que ló-j o conhecemos assim na nossa Fysica. Lo-
go, se o Letrado he quem arruina este corpo, ex*
trahindo deije sempre o bom , e nunca o máo san-
gue . e pela dependência que diz a vida a respei-

to da fazenda, padece o corpo fysico a mesma ex-
puUão do sangue melhaforico, he a toda a conje-
ctura certo, que he o Letrado o mais prejudicial

,

porque he menos mal a dissipação de numa vida,
que pôde fazer o Medico, que a de duas que faz

continuamente o Letrado. Além do que provarei:
Que he maior o prejuízo que pôde resultar do

Letrado, que do Medico, e por esta causa mais
prejudicial aquelie que este.

Determinou não sei que politico fundamento,
até hoje observado

?
que os Médicos não trouxes-

sem espada : entrão a moralisar os Sat vricos este
inveterado costume, e de maliciosa agudeza assen-

tâo em que a não usão por ser-lhes desnecessária

;

Q.Q,
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pois para que era ter a pena de trazer a espada,
quem lem a espada na penna ? Logo lhe responde-
remos, e vamos dar vista aos Letrados. Cingem es-

tes espada, e falta hum observador que os corte:
não sei se he este silencio medo de que a tragão.

Agora respondo com huma pergunta: que differen-

ça ha na Ofticina do Medico, e do Letrado? Não
ha diflerença por ser ludo do mesmo género; livros

e pennas são os instrumentos de hum
;
pennas e

livros são os instrumentos do outro; pois logo em
que assenta a diflerença dos usos? Se o Medico
não traz espada por fazer mal com a penna

,
porque

a ha de trazer o Letrado , se também coin a penna
faz o mal? Se em nada se distingue hum do outro,

tanto assim que se o Medico tem Covas e Caldas,

tem lambem o Letrado Caldas e Covas; se hum

Í!
outro tem Lugar nas Camarás; se hum e outro

ancão terra sobre o que fazem, porque ha de ter

o Letrado de mais o que o Medico tem de menos ?

Será para participar dos Symbolos da Justiça, e

como anda com a venda, quer também a espada?
Ou será porque a Lei H do Código de advocatis

diversorum judiciarum , os equipara com os Solda-

dos? Tara não ser a primeira, está o vermos que
elles andão ás cegas só para pedirem a vista, e

não para djzerern a verdade; e quem não imita a
justiça em huma circunstancia, para que he imi-

talla em outra? Fará não ser a segunda, vemos
que naGloza Saiieto , á mesma, ou na mesma Lei,

se faz diflerença de hum e outro Soldado, e ao Sol-

dado , Soldado de armas.

Ora façamos a conclusão com esta espada, e

digamos a razão da diflerença. Não ha uso sem fun-

damenta, não ha obra sem accommodação, nem ha
fim sem principio

i não nos pareça que o observa-

do cosi ume do Medico não trazer espada, e trazei-

la o Letrado, não tem mais mysterio, que o acaso,
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porque está o estylo fundamentado em mui essen-

cial consideração. Ouçamos a difFerença
,
que ha

entre o pacifico, e o facinoroso; entre o Cidadão
prudente, e o Salteador atrevido; e finalmente en-

tre a innocencia, e a culpa. Se víssemos a hum
homem cercado de armas, cuberlo de aço, espa-

da cingida, rodella embraçada, que conceito for-

maríeis delle ? Que era criminoso. B se v<s&emos

outro sem mais espada, que hum bordão, sem mais

rod«-lla, que huma cabaça , esem mais armas bran-

cas
,
que humas contas, em que opinião o lería-

mos? De inno^ente, ou, se o não era , ao menos
que o parecia , e porque o havíamos de julgar as-

sim? 1'orque armado ha de ser facinoroso, e porque

o desarmado innocente ? Desnecessária prguna,
que tem tão fácil resp sta.

Para dois usos são as armas; ou para fazer

mal a outrem, ou para que outrem mo não faça a

mini. E»ie segundo préstimo das armas he justís-

simo, e approvado por todo o direito; pois logo

sendo assim, porque o Medico não ha de usar da
(lefeza , de cjwe toJos usào

, (*) e o Letrado sim?
Porque ha de este trazer espada, e aqu-He não?
Ouçamos o fundamenta do uso, a accomodação da
obra, e o fim do principio. As cautelas devem ser

iguaes ás culpas, não anda sem seguros quem não
vive sem malefícios: Logo esta he toda a razão
porque não o acaso, mas sim o propósito deo es*

pada ao Letrado, e a tirou ao Medico: tenha ar*

mas aquelle, porque como faz maior damno, está-

Ihe mais imminenie o castigo; não as tenha este,

porque como não faz aggjavo, não tem que repa-

rar: não digo, que o Medico he santo, porque não

(*) A Ilude ao costume do tempo em que isto se escre>

via.

ôô 2
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ha entre os que conhecemos , nem Cosme, nem
Damião; porém só digo que comparado o Letrada
com o Medico, he aquelle hum criminoso, e este

hum innocente.

Metamos outra vez mão á espada , e fortifi-

quemos a prova do presente artigo. He certo que
devemos temer maior prejuízo do veneno mais bem
preparado, que daquelle que tem saes menos agu-
dos : veneno são os Médicos , e os Letrados ; mas
se os Médicos somente com os saes da penna fa-

zem tanto malefício, como os Letrados com os saes

da penna, e da espada não farão damno roais at-

tendivel ? Augrtoentando-se as virtudes, crescem as

operações; Jogo se no Letrado se descobre mais
hum instrumento, como não ha de ser por elle mais
vigoroso o prejuizor Outra observação devemos fa»

zer no jogo desta espada: imaginaremos nós que
he huma espada commum ? Pois enganamo-nos que
não he senão hum montante, he huma espada que
se joga com duas mãos, com a do Letrado, e com
a do Verdugo

;
principia na mão daquelle sendo

folha de papel, e acaba na mão deste, sendo pa-

pei, que em hum cadafalço vai correr a sua folha;

trágicos são osofficios, mas vai differença de fazer

a forca na cama, a ter acama na forca Continuan-

do
,
provarei

:

Que he maior o damno que o Letrado faz ás

partes, que o que o Medico faz aos doentes, e por

isso mesmo mais prejudicial aquelle que este.

Huma das maiores oppressões que padecem os

pleiteantes he a demora das suas Causas, cujo da-

mno veio a supprir santissimamente a Lei quisquis

quod de postulando , ameaçando com graves penas

ao Letrado, que por industria demorar as deman-
das. (*) E bem assim a Lei primeira quod de Advo-

(*) E de que serve a Lei se nâo se executa?
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cat divers. Judie, que reputa por infame ao pre-

varicador do seu Officio, ou da sua Lei: e que
seja o demorar a causa prevaricar a obrigação, se

mostra lambem na gloza final da Lei ]/ ff, siquis

cautionihus , onde prohibe ao Juiz tudo o que for

oneroso á parte. Ponderemos agora qual dos dois

pleiteantes, se o morai se o fysico, padece maio*

res demoras. Vejamos o moral andar de cartório

em cartório, de audiência em audiência, de Juiz
em Juiz, ou mais próprio de Herodes para Pilatos;

e vejamos ao fysico deitado na cama, sem ver a
cara mais que a hum Ministro, de quem, se apel-

la , he só para Deos: o doente moral paga as re-

ceitas, e muitas vezes as despezas; e o doente fy-

sico não tem mais receitas, que as despezas; este

he logo sentenciado a final, e aquelle tem sempre
a causa em dilação, pois fazendo o Letrado hum
processo de palavras, e as mais das vezes de inju-

rias, e mostrando-se mais satyrico que racionavel
contra os termos da Lei =quisquis 6.* Cod. depost.

faz que o miserável pleiteante esteja na praça , co-
mo esteve a Estatua de Pasquim em Roma.

Diremos por ventura, mas não o diremos se
advertirmos o que já disse no § 10, que maior pre-
juízo faz a sentença summaria do Medico, que a
ordinária do Letrado , argumentando com o amor
da vida , e com o desprezo da fazenda : mas quem
nos diz que o Medico mata sempre, e quem não
dirá, que sempre mata o letrado? o acaso da mor-
talidade não deve imputar se ao Medico; expressa-
mente a Lei illicitos 6/ § sicut ff. de Offic. Prces»
sendo desta conclusão a razão de decidir a nossa
mesma fragilidade: Logo, se o Medico não mata
sempre, e quando mata a mesma Lei o defende,
como se lhe não prove a imperícia (o que seiá ca-
so novo) e se o Letrado sempre mata, corre de pla-

no, que hemais prejudicial este, que aquelle. Res-
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ta provar que o Letrado mata sempre (este não he
o Letrado Mata) qual dos que me ouvem levanU
o dedo para mostrar que não teve ou por si, ou
por outrem alguma demanda? Nenhum? Logo to-

dos me servem de prova, porque afflicções, porque
gastos, porque tardanças não passa o enganado
Litigante? Entre nó- está hum sujeito e de muita
prudência, muitas letras, e muita authoridade

,

que pudera esgrimir o seu Cajado felle he Pastor)

e endireitar o golpe, quai outro David, contra o

Golialh da Jurisprudência , e eu tora testemunha
da tardança. Temos visto a continuada morte, que
causa o Letrado: agora provarei;

Que por outro principio he mais prejudicial

que o Medico.
Que risonho agrado mostramos sempre aquém

dá, e que molesto nos parece o que sempre pede !

tem hum e outro o mesmo semblante que tem a

liberalidade, e a miséria , e em hum, e outro estão

renascidas as acções de Heraclito, e Demócrito,
hum sempre rindo, outro sempre chorando; rara

Filosofia da conveniência , e da grandeza ternos nos

suppostos do Problema novamente» vivos estes dois

Filósofos, temos Demócrito no Letrado, e Hera-

clito no Medico; o Medico he assim por virtude do
seu dar sempre alegre; he assim o Letrado por

força do seu pedir sempre triste: pois perguntare-

mos, tanto pede o Letrado, e tanto dá o Medico?
Sim: vejamos o que faz hum e outro; o Letrado

faz petições; não he pedir? e fazer receitas não he

dar? He a toda a luz verdadeiro, porque o Letra-

do diz, Pede; e o Medico, Recipe. Que o Letrado
tenha por ofricio o pedir, expressamente se vê na
Lei Huc i.

a

ff. de post. E que o Medico tenha por

officio o dar não he necessário que o digão três

Boticários, todos o dirão: pois logo quem he mais

proveitoso, o que sempre dá, ou o que sempre
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B>de? Da resposta tirem qual he mais prejudicial,

epois provarei :

Que os Letrados são causa mais próxima da
perdição, e por isso mais prejudiciaes.

Discorramos p^lo Paraizo , e reparemos na

sombra daquella fatal arvore, que bastou para ti-

rar a luz a toda a grandeza do Mundo. Creou-se o
primeiro homem, o primeiro R^i , e o primeiro pec-

cador (como está vizinho o peccado da Majestade!)

e imposto pelo Creador o preceito, entremos a in-

yestigar
,
porque mais havia este ser posto na ar-

vore da Sciencia, que na da Vida? Não pndião ao

homem fazello semelhante a Deos? Que rnais po-

dia a Sciencia que a Vida? O ser immortal he ser

Divino; porque não gostou Adão da Arvore da Vida,

e gostou da daSciencia? Ou porque havia Deos im-
pedir lhe a da Sciencia, e não a da Vida? Falta-

me a aulhoridade, porém os passados por alguma
cousa passarião : já eu disse que na arvore da
Sciencia estava o symbolo dos .Letrados, e na da
Vida o dos Médicos; pois que razão mais genuína,
que fundamento mais poderoso para ser aquella a
vedada, e não esta? Porque aquella está svmboli-
sando os Letrados, por isso ha de ser a em que
caia o preceito, pois está nella mais próxima a cul-

pa: e porque esta he geroglifico dos Médicos, não
se prohiba, porque nella está a culpa mais remo-
ta; e a Divina Omnipotência preparou o antídoto
para aquella parte em que se via mais poderoso o
veneno , e tanto não estava na arvore da Vida o
mal, que antes nella enconiraria Adão remédio; o
que prevendo a Sabedoria Kterna degradou a Eva,
a quem seguio Adão, porque a não gostasse nun-
ca, pois agostalla viviria sempre. E se taes são os
Letrados em figura f quaes serão em carne? Logo
provarei

:

Que nenhum dos Letrados deve ser Letrado,
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e por consequência, quem he o que não deve ser,

he prejudicial.

Descerão as Leis do Ceo a refundirem-se no
conceito dos homens , como nos ensina a Lei =
nam 2.

a

ff. delegibus, para delle passarem noticia,

em que agora o vemos, e vio Mundo desde sua
primeira creação. Veio o Maná da justiça para re-

médio do povo, nâo como o Maná da terra de Pro-

missão, que ella trazia hum só gosto, que era a
unanime harmonia, com que no coração dos ho-

mees devia pjlsar o instrumento da equidade; po-

rém já por malícia dosnusmos homens, são tantas

as consonancias, ou tantos os destemperos, que
está a justiça sabendo (mas se a gosta quem não
sabe) ao Maná do Povo de Israel, dando lhe os

seus Professores o gosto, com que os brinda seu

depravado animo: veio a justiça a ser origem do
direito, assim o diz a Lei l.'Jf. dejust. et jur

,

porém jí hoje o direito, como rilho, que degen*3*

rou , não logra aquelle sagrado privilegio com que
o instituio a Divina idéa para desafogo da idéa hu-

mana: oh tempos' oh costumes! Veio em tini a
justiça, e depois delia o direito, que tendo por

objecto as pessoas , as cousas , e as acçòes , como
se vé na Lei l.* ff. de Statu hominis , seu ultimado

desígnio era pôr as gentes em huma uniforma con-

cordância com o poder da justiça, que he este o
seu poder, segundo a Lei, Legis viríus S°ff. de

Legibus, mandando, prohibindo, permit lindo, e

castigando; porém como multiplicando-se os ho-

mens, se confundio a verdade, prevaricou-se por

consequência a justiça, e vindo o direito a ser ar-

te do bom e do justo, como o define Celso na Lei
1."

ff* dejust. et jure, hoje está sendo regra do máo
e do iniquo. Que esta culpa seja dos Professores

delle, não pôde provar-se, porque não deve des-

mintir-se: como pois chamaremos Letrados aos que
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o não são? Porém se o não são, como tem atrevi-

mento de o serem? O máo Professor de qualquer
Faculdade, manda reprovar a Lei Grammaticos 2

a

Cod, de prqfessoribus : pois logo como sendo répro-

bos os consente ainda o soffrimento das Republi*
cas ? Se a raiz de todos os malefícios he a vaidade
com que cada hum pretende sem fundamento pas-

sar a esfera, de sua potencia para coroar o Olympo
da sua loucura; como não ba de ser prejudicial

quem, sem pena da sua ignorância, delia mesma
quer fazer azas para exceder alturas reservadas a
sujeitos de maior graduação? Pelo que provarei:

Que nenhum Letrado he bom Christão, e por
esta causa nenhum pôde ser Letrado.

Se o principio do saber he o temor de Deos,
e o temor de Deos he observar os preceitos de
suas santíssimas Leis ; como pode acertar nos fins

quem erra os princípios-? Que officio he o dos Le-
trados, mais que o tirarem o seu aseu dono ? Loga
isto não he ser bom Christão, e par consequência,
he não ser Letrado. Divinamente o mostra a Lei= yiemo 8.

a
Cod. de post. não confiando a justiça

mais que da boa Religião : não só errão os Letra-
dos no difinido , mas ainda ignorão a difinição.

Vontade constante e perpetua de dar o seu a seu
dono, he justiça; logo não tem esta virtude quem
não tem aquella vontade, e se quem hão dá o seu
a seu dono não he bom Christão , e quem não he
bom Christão não pode ser Letrado, nenhum he
Letrado: o ser Christão não he merecer a ventura
da graça baptismal, porque isto he ser Catholico,
por dizer este sacratíssimo acto respeito á Reli-
gião : o ser Christão he ser amigo de Christo , e
esta amizade não se alcança senão com huma
consciência pura , com hum animo cristalino. Va-
mos agora ver por dentro o que vemos naquelle
coração, naquelle animo, naquella idéa. Vemos a

RR
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recopilação de lodo o mal, e para dizermos melhor
O que vemos, v^inos em hum corpo de hum ho-
mem hum espirilo de Demónio : que ofticio tem o
Demónio? Anda continuamente vendo como ha de
inventar o ódio nos corações dos homens, pertur-
ba-lhes a consciência, accende-lhes a ira, envene-
na Jhes a vontade; e para que? Para que enredan-
do-os em huma diabólica trapaça, não haja quem
se lembre de Deos. Ha officio mais igual ao Le-
trado? Ou ha Letrado que não pareça hum De-
mónio? Agora vamos ao Medico.

Que tem o Medico com o governo dos Sena-
dos , com o regimento das Republicas? Sim tem
com o regimento; mas he com o das Sezões: o
Medico não se mete onde o não chamão: o Letra-
do porém chama-se onde o não metem. Anda o
Medico atraz dos máos, mas para que? para ver
se os pode fazer bons: anda porém o Letrado atraz
dos bons, mas para que? para ver se os pôde fa-

zer máos : logo quem he mais prejudicial, quem
deseja que o máo seja bom , ou quem estuda em
que o bom seja máo? Em hum Povo he incontro-
verso (por bondade de Deos) que mais são os
sãos, que os doentes, e muitos mais: ora repare-

mos no grande numero dos bons, e perguotemos-
Ihes se tem demandas? Oh epidemia dos Letrados

!

raros serão os que deixem de responder que sim.

Pois donde nasce este dam.no? donde este conta-

gio? Sempre ha audiências, e nem sempre ha en-
terros, e ainda que os houvera, o morrer he natu-

ral; pois donde provem este prejuízo? donde esta

inquietação, e desordem das Republicas? Poucas
letras são necessárias para dizer

,
que das poucas

letras. Queremos acabar de crer e conhecer o que
são Letrados? São huns mentecaptos^ pois vemoa
que na presente conjunctura está por elles em
Juizo hum Curador. Quando folião tem menos as*
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eento, pois a Lei quisquis Cod. de post. então os

manda estar em pé.

Peroração.

O' Povo Romano, tão bárbaro então, como
politico agora ! em que assentaste a resolução de
desterrar os Médicos, e conservar os Leirados?
S3o , ou forão nunca mais necessárias as demandas
que a saúde? Que sujeitos mais insidiarios

,
que os

teus Cônsules? Que homens mais assassinos, que
os teus Pretores ? Quantas Purpuras viste duas
vezes purpuras? Os mais dos teus Grandes, dos
teus Príncipes, dos teus Magnates, como morre-
rão? Mas essa mesma tragedia, em que te ceva-

vas, te fazia rejeitar o remédio, porque era inevi-

tável o castigo. Desterraste os Médicos, mas por-

que os desterraste? Hhj o direi, accusando a tua
perfídia : para que são os Médicos mais que para
remédio da vida? E como tu não querias que hou-
vesse vida com remédio, como havias admittillos,

e não havias rejeifalJos? Para as sublevações que
maquinavas basiavão-te os Letrados, e podião-tas
impedir os Médicos; pois vão-se estes, e fiquem
aquelles, não por serem menos prejudiciaes , mas
sim porque para a tua confusão erão mais preci-

sos ; agora que estás sem os Médicos obraráô os
venenos, pois falta- quem prepare os antídotos, e
agora que ficas com os Letrados obraráô as trapa-

ças
;

pois não falta quem apadrinhe .as traições.

Convertamos esta exhortação em nós; saibamos,
e acabemos de crer que o Medico, se erra, erra

necessariamente, pois não entenderá mais, que
em fim o discurso não se pode fazer senhor de tu-

do : o Letrado porém erra por vontade, porque
basta que entenda hum livro para alcançar a ra-

zão, sem fazer Filosofias; e quem erra porque
RR 2
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quer, he mais nocivo, que o que erra por maia
não alcançar, pois este tem a emenda fácil, e
aquelle diflicil

;
pois maldade que tem a raiz no

animo, acaba com a vida, e a que a tem na impe-
rícia, cura-se com a experiência; salvemos o res-

peito das Faculdades, e criminemos os Professo-

res. E em fim porque acabemos de conhecer qual
dos dois he mais poderoso no seu veneno, ou só o
Medico havia de ter demandas, ou só o Letrado
doenças. E assim se deve julgar. (Por Vxclorino.

Vicloriano Xavier do Amaral.)

Forma com que ElRei D. João o IV, despachava
os negócios.

Os Domingos , e dias Santos erao livres de Des-
pacho Ordinário, e de Audiências Ordinárias; mas
seoccorria negocio preciso, como muitas vezes são
os de Estado, e outros, os ouvia sem embargo de
qualquer alivio, ou occupaçao em que estivesse;
também dava algumas audiências particulares nes-

tes dias, que costumava guardar para a noite.

Costumava tomar hum dia na semana para ir

fazer exercido ao Campo, não só para alivio, mas
também para remédio dos seus achaques, e era
pela maior parte á Segunda feira, não se ofTere-

cendo negocio, que pedisse brevidade, porque nes-

te caso o mudava para o outro dia da Semana ; e
quando á noite vinha costumava trabalhar, ou em
audiências particulares, ou em despachar, e confe^-

rir papeis.

As manhãs das Terças feiras, Quintas, e Sab-
bados depois de ouvir Missa, de que costumava
sahir junto das nove, ou dez horas, despachava hu-

ma boa hora com o Secretario das Mercês, e £&-
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pediente, e quasi por espaço de outra dava Au-
diências Geraes ás Terças e Quintas a toda a sor*

te de gente, e ao Sabbado aos Fidalgos.

Nas manhãs das segundas, quartas e sextas,

menos o dia em que Sua Magestade hia fora, de-

pois de ouvir Missa, de que sahia á hora aponta-

da, despachava pelo menos duas horas, a primeira

com o Secretario das Mercês, e Expediente, e a

segunda com o Secretario de Estado.

As tardes das Terças feiras despachava com
o Conselho da Fazenda; as das Quintas com o Se-

cretario das Mercês, e dois Ministros de que se

assistia , e ajudava naquele despacho, e hoje são
o Marquez de Niza, e o Conde de Odemira. A<5

Sextas com o Desembargo do Paço, os Sabba-
dos com a Meza da Consciência; e neste Despa-
cho, pelo que tocava ás três tardes, que dava aos

Tribunaes, seguia Sua Magestade o que fazião os
Reis seus Predecessores ; mas com grande differen-

ça
, porque os antigos, ainda que tinhão assigna-

lados aquelles dias aos Tribunaes , não vinhão a
files, senão mui poucas vezes, e com alguma oc-
casião poderosa ; Sua Magestade os mandava vir

quasi todas, e cuido que não era este o menos bem
empregado trabalho.

Nas tardes das Segundas feiras havia Conselho
de Estado, a que chamão ordinário, mas raramen-
te assistia Sua Magestade nestes, e, senão hia fora,

gastava esta tarde , e as das Quartas feiras, e qual-
quer outra em que deixava devir a algum dos Tri-
bunaes, em despacho com o Secretario das Mer-
cês, e Expediente, huma hora cada tarde pouco
mais ou menos.

Todos os dias, menos os Santos, assignava os
Papeis dos Tribunaes, porque os dos seus Secretá-
rios assignava comelles na hora de seus despachos,
e aqueila assinatura fazia quasi sempre com o Se-
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eretario António Cavide, que lhe lia os papeis, e
éomeçava-os ás duas horas.

Sobre os Negócios de seu Serviço, e de bem
da Justiça ouvia a toda a hora, e em qualquer
dia os Ministros.

A's noites costumava despachar com o Secretario

de listado, mas sem regra certa, segundo opedião
os Negócios; numas vezes três e quatro noites

continuadas, outras passavão duas, e três sem ha-

ver Negocio que pedisse o Despacho daqueíla ho-

ra , e em todas as do dia entrava a fallar o Secre-

tario de Estado promptamente , ainda que SuaMa-
gesíade estivesse em qualquer outro Despacho

;

porque as occupações pedem muitas vezes resolu-

ção com brevidade, e tocao quasi todas, mais aô
Serviço d' til Hei que ao beneficio das partes.

Os Negócios, qiie Sua Magestade despachava,

se lhe propunhno por três modos, ou por Consul-
tas dos Tribunaes, e estas hião todas em direitura

a Sua Magestade , e elle as recolhia, abria, e dava
na occasião de Despacho cada huma ao Secretario,

a que tocava; a de Estado ao de Estado , a do Ex-
pediente ao Secretario do Expediente; ou por pe-

tições, e estas se davão a Sua Magestade nas Au*
diencias , e delias se remetião peio Escrivão da Ca-
mará que assiste a todas, as Audiências, e- lecolhe

as petições, ou aos Tribunaes, ou aos Secretários

d' El Rei-, se a elles tocavâo, e nestas somente lhe

podião elles fallar; algumas petições se davão tam-

bém a Sua Magesíade fora das Audiências , e estas

dava elJe a cada hum dos Secretários a que toca-

va : ou se lhe propunhão os Negócios por Cartas

de Ministros da Corte, ou fora delia, e das Cida-

des, e Villas do Reino, ou de quaesquer outras pes-

soas , e estas vinhão dirigidas aos Secretários, de-

cJarando-se no sobrescrito, a ElRei Nosso Senhor
pela Secretaria de Estado, ou pela Secretaria do
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Expediente ; e estas Cartas abrifto, e substancia-

vão os Secretários , e as levavâo a Sua Magestade
para lhes dar Despacho, e ou se remetido aos T i-

bunaes, se a matéria o pedra, ou as resolvia logo.

Quando havia matérias, que o pedião, se la-

ziâo Conselhos de Estado, ora mui los
,
ora poucos,

segundo a occurrencia dos negócios, e nestes. assis-

tia Sua Magestade, e quando era necessário ha-

vellos, cessava todo o outro Despacho, ou fosse

em dia do Dezembargo do Paço, ou
k
do Despacho

das Mercês, ou qualquer outro, porque tudo ces-

sava.

Este era commum era o modo, com que Sua
Magestade procedia no Governo de seus Reinos.

(Extrahido dos Ms. de huma Bibliotheca par-
ticular.)

A1

Virgem Santíssima Nossa Senhora

H Y MN o.

Excelsa Virgem,
Dos teus Devotos
Escuta os votos;

Que os dieta amor,
E anima a Fe.

Quando menina,
Novo esplendor

A's flores davas
Mal que as pizavas

Co'o tenro pé.

Ao teu aspecto

Torvo Peccado
Ficou prostrado,

E o Mundo afflieto -

O Ceo cobrou.

Nasceste, e Eva
Do grão delicto

Perdão alcança
;

Cumprio-se a esp'rança,

Que Adão salvou.

Ora, que infesta

Flagello novo
Este teu Povo,
Com Fé mui forte

Kecorre a ti.

Eia , Senhora

,

Ordena á Morte

,

Pois te obedece

,

— E ao Mal*, que cesse r

Não torne aqui.
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Pois primorosa
Miguel nos dás,

Saúde e Paz
Sejão presente

Da tua rnão.

Escuta os rogos,

Virgem Clemente,

Do Povo amado
Que o tem gravado
No coração.

Do Tejo ao Indo
Reja com gloria ;

Que em nossa Historia

Nas prendas raras

Não tem igual.

Seus passos guias

,

Sim , tu o amparas;
Tu não lhe faltas,

Por Elle exaltas

A Portugal.

Douradas messes,

Copioso arménio,
Contentamento

,

Bom trato, e justo,

E amor de Deos;
Tudo teremos

Com este A ugusto ;

Conservadora
Serás, Senhora,
Dos Dotes seus.

Sagrada Virgem,
Miguel inspira,

Guarda-o da ira

Do negro Averno,
Ou vil traição.

Protege os Lusos,
O' Mãi do Eterno;
Nòs o adoramos,
Nós te invocamos
Do coração.

Fim do N: X.

•

. <

"
( »

'

x-isboa, na impressão regia. 1833. Com Licença.



321

MUSEU LITERÁRIO N.° 1 1

Acaba depublicar-se em Paris (em Abril deste annó)

o seguinte interessantíssimo Opúsculo , cuja tra-

ducção ha de por certo agradar ao Publico

:

Considerações á cerca de Portugal.

Pelo Marquez de Jouffroy*

INTRODUCÇÍO,

_Cj mprehendo demonstrar de hum modo perem-
ptório, primeiro: Que Dom Miguel he o único,
o legitimo possuidor da Coroa de Portugal ; se-

gundo, que longe de ser hum tyranno, este Prín-

cipe he \o restaurador das liberdades do seu Paiz

;

que ha, finalmente, inconsequência, e até perigo,

da parte dos Gabinetes Europêos, em deixar sus-

pensa a opinião publica sobre huma questão de
tanta importância á salvação de todos elles. — Se
o talento correspondesse á minha profunda con-
vicção , eu teria a certe2a de persuadir todos os

leitores que não estivessem resolvidos a negar á

cinte a evidencia, e a dar de rosto á verdade:

ss
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são felizmente as provas tão claras
,
que bastará

expollas com singeleza. Se esta questão tem sido

até agora mal julgada, he de crer fosse por não
ser bem conhecida. Para me conformar a esta dis-

posição em que se achão os ânimos, eu me vejo

obrigado atracar primeiramente hum bosquejo his-

tórico da legitimidade Portugueza.

Bosquejo histórico.

No Século duodécimo, época em que os Guer-
reiros Christãos conquistavão palmo a palmo aos

JVlahomeíanos o terreno da Península Ibérica, foi

que subitamente surgio de hum Campo de bata-

lha a Monarquia Portugueza. — Afonso Henriques,
Conde Soberano de Portugal, á frente de huma
pequena porção de seus vassallos , acabava de der-

rotar em o Campo de Ourique hum Exercito nu-

meroso commandado por quatro (ou cinco) Chefes
Mouros; no gaíarim da sua victoria as suas tropas

o acclamárão Hei. Por seu nascimento já Afonso
pertencia ás Estirpes Reaes; o Condado de Portu-

gal tinha sido o dote de sua JV1ãi, filha do Rei de

Castella; e na linha masculina era o nosso Hugo
Capeto o seu terceiro Avô.

Conformando-se com o Direito Publico então

geralmente reconhecido naChristandade , submet-
teo Afonso immediatamente ao .Summo Pontífice

o voto d'acclamação do seu Exercito, e sem de-

mora Innocencio ÍI reconheceo por huma Bulia a

exaltação do victorioso Príncipe , cujo novo Rei-

no se devia compor dos seus Estados hereditários,

e do território que podesse conquistar-se dalli em
diante aos inimigos da Fé.

Adquirida pela espada, consagrada pela Reli-
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gião, quiz Afonso que a sua Coroa também fosse

confirmada pela livre vontade dos Povos, e os con-

vocou para esse effeito. Esta assembíéa, a primei-

ra das Cortes de Portugal , teve lugar em 1143 na
Igreja de Santa Maria de Almacave , em Lame-
go, e observão-se reunidas alli as três Ordens do Es-

tado : o Clero (Episcopos), a Nobreza (Viros no»

bilesJ, e os Deputados ou Procuradores das Villas

e Cidades ( Procurutores). — Tudo alli se fez com
a singeleza própria daquelles heróicos tempos.

Afonso se apresentou alli vestido comoCavalleiro

;

leo-se a Bulia do Papa Innocencio II; perguntou-
se ao Congresso : n Quereis reconhecer Monarca o

Príncipe que já acclamastes rio Campo da batalha???

E respondeo o Congresso com voz unanime : tt Seja

Afonso o nosso Rei! » Revestirão-no logo com as

Reaes Insígnias ; e então Afonso I, com a espada des-

embainhada na mão disse : « Bemdito seja Deos ,

que permitlio que esta espada vos livrasse de vossos

inimigos! Agora, pois me tendes feito Rei, faça-

mos leis, que assegurem para o futuro a paz no
Reino.»— As Cortes responderão: » Assim o que-
remos;?? e de com dium acordo convierão nos Ar-
tigos seguintes :— » A Coroa será transmittida de
pai a filho por ordem de primogenitura (artigo 1.").

Se o filho mais velho do Rei morrer durante ávi-
da de seu Pai, o immediato será o herdeiro (ar-

tigo 2.°). Se o Rei morrer sem filhos, o Irmão do
Rei herdará a Coroa em quanto viver; porém seu
filho não poderá ser Rei sem que as Cortes o ha-
bilitem (artigo 3°). Se o Rei não tiver filho va-
rão, herdará o Throno a sua filha; porém com a
condição de que ha de casar com Senhor Portu-
guez, o qual não poderá tomar o titulo de Rei
senão quando tiver da sua união com a Rainha
hum filho herdeiro. (Artigo 4.* e 5.°J; porque (ac~

ss 2
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crescentão as Cortes) oThrono nunca poderá per-

tencer senão a hum Portuguez , e nunca a Nação
poderá obedecer a hum Rei Estangeiro,

A Lei fundamental da successão feita nestes

termos foi lida pelo Chanceller Alberto, e disse-

rão as Cortes : " Esta Lei heboa e justa; nós a que-

remos por nós e pelos nossos descendentes.»
O Procurador do Rei, Lourenço Viegas, se

levantou, e disse: "Quereis .que o Senhor Rei vá
ás Cortes de Leão, e que pague tributo a outro
algum Príncipe , excepto comtudo ao Santo Pa-
dre o Papa, que o confirmou Rei? » Logo todos os

Deputados se levantarão, e desembainharão as es-

padas, exclamando: " Nós somos livres; o nosso

Rei he livre; quem consentisse em siinilhante cou-

sa seria indigno de viver, e de reinar sobre nós.*?

Então o Rei empunhando igualmente a espa-

da , disse: « Vós sabeis as batalhas que tenho pele-

jado pela vossa liberdade; disto dão testemunho
este braço, esta espada, e vos tomo a vós mes-
mo por testemunhas; se alguém reconhecer domi-
nação estrangeira, ainda que seja filho ou neto

meu, morra; seria indigno de reinar. "E os Três
Estados applaudírão estas expressões, repetindo : «

Boa palavra; morra, que seria indigno de rei-

nar, n
Tal foi a Lei das celebres Cortes de Lame-

go, origem da Legitimidade Portugueza ; Lei es^

crita , como se vê, no próprio berço da Monar-
quia. Por hum privilegio assaz raro entre as Dy-
nastias Soberanas , cujos Direitos, pela maior par-

te , repousão em tradições remotas, e mais ou

menos obscuras, a Soberania de Portugal se fir-

ma em hum Documento histórico, e reúne a seu

favor as diversas condições que exigem, (anto os

que seguem o dogma da Legitimidade, como os
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seus adversários. Com effeito, esta Coroa foi o pre-

mio da victoria; foi consagrada peio Chefe da
Igreja Universal, de modo, que todos os descenden-
tes de Afonso Henriques sempre tem podido di-

zer com tanta verdade como ufania
,

que o seu

Sceptro lhes fora dado por Deos
,

pela sua espa-

da , e pela vontade da Nação.
Por espaço de quatrocentos annos foi cuida-

dosamente observada a Lei de Lamego
;

passou
a Coroa sem perturbação de herdeiro a herdeiro ,

e quasi sempre, como attesla a Historia, de Heroe
a Heroe. Consolidada, e engrandecida por con-
tínuas victorias ganhadas aos Mouros em breve a
Monarquia Portugueza apparecêo com esplendor

na confederação das Potencias Christãs; fez as-

signalados serviços no tempo dás Cruzadas; au-

xiliou os Hespanhoes a expulsarem osMusulmanos
para Africa, e todos .sabem o alto gvÂo de poder
e de gloria a que ella chegou depois das memorá-
veis expedições dos Gamas, e dos Albuquerques

;

a sua Bandeira, as triunfantes Quinas, cobria os

Mares da Ásia, da Africa, e da America em hum
tempo em que a Inglaterra ainda não navegava
senão em suas próprias costas.

Varias vezes se apresentarão casos duvidosos
relativamente á Successão ao Throno, por falta-

rem herdeiros immediatos. Sempre estes casos erão
submettidos á decisão das Cortes reunidas, que
julgavão segundo a letra, e segundo o espirito da
Lei de Lamego; por brevidade, só citarei dois
casos: — Fernando 1 teve huma única filha, por
nome Beatriz, a qual, tendo casado com o Prín-
cipe D. João deCastella, foi declarada haver per-
dido seus direitos á Coroa pelas Cortes reunidas
em Coimbra em 1386; e estas elegerão em lugar
desta Princeza o Mestre d'Aviz, filho natural de
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D. Pedro I, o Justiceiro, e foi o Rei D. João
I.— Não tendo D. João II filhos legítimos, adjudi-

carão as Cortes a Coroa a seu Primo D. Manoel

,

Sobrinho de D. Afonso V. — Finalmente
, pela

morte , ou pelo menos desapparição , do Rei D.
Sebastião em Africa , não deixando por Successor

ao Throno senão o Cardeal D. Henrique, assen-

tou Filippe II Rei d'Hespanha, potente, e ambi-
cioso vizinho, que era opportuna occasião de unir

Portugal aos seus Estados.

Usurpação de Filippe II.

Para conseguir os seus fins, percebeo Filippe

que primeiro que tudo era preciso impedir a ap-

plicação da Lei Fundamental
;
pois tinha chegado

o caso em que, segundo a antiga usança, as Cor-
tes devião decidir a eleição do herdeiro da Coroa.

Não faltavão pretendentes , e entre estes o Prior

do Crato D. António, e a Duqueza de Bragança
D. Catharina reunião ambos condições de herança,
e de naturalidade $ ao passo que para excluir o
Monarca Hespanhol bastava a sua qualidade

d' Estrangeiro. A influencia de Filippe se oppòz
durante o Reinado do mui débil Cardeal Rei , á

convocação de Cortes. (Deixou tão alta decisão á
eleição dos Governadores do Reino por seu falleci-

rnenlo!) Por morte do Cardeal Rei marchou hum
Exercito commandado pelo famoso Duque d'Alva

a ameaçar Portugal
;

presentes, e promessas se-

duzirão parte dos Governadores; o ouro, e o me-
do produzirão hum simulacro de Cortes, que pos-

tergando o direito público, e os interesses do Paiz,

entregarão a Coroa ao afortunado Monarca Hes*

panhol.
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Este primeiro mate dado na Constituição de

Portugal foi o signal da decadência deste Reino
,

que tendo sob a Dynastia Nacional em menos de
quatro Séculos chegado ao galarim da gloria, e da

prosperidade, se vio apagado da lista das grandes

Nações no Reinado de Fijippe, e dos seus dois

Successores. No fim de sessenta annos de oppres-

são huma patriótica resolução bem premeditada,

e combinada collocou no Throno de Portugal a

posteridade dos seus antigos Reis
;
porém o damno

causado pela usurpação nunca se pôde reparar de

todo; tanto he verdade que o principio que cons-

titue huma Nação he hum principio vital que ja-

mais se pode violar sem perigo.

Subindo ao Throno a Casa de Bragança so^

lemnemente tornou a pôr-se em vigor a Lei de

Lamego.

Restauração da Casa de Bragança.

Apenas o Neto de Catharina de Bragança
foi saudado Rei , com o nome de D. João IV, pe-

las unanimes acclamações do Povo Portuguez , lo-

go se deo pressa em reunir na sua Capital , em
1641 , as Cortes do Reino. Foi o primeiro cuida-

do destas verificar os legitimos direitos do Duque
de Bragança á Coroa; immediatamente depois tra-

tou-se de prevenir para o futuro todo e qualquer
pretexto para alguma usurpação, similhante ú de
que Portugal acabava de ser victima. Confirmando
em toda a sua integridade as disposições das Leis
de Lamego

,
julgou-se acertado acrescentar-lhes

alguns regulamentos applicaveis a certos casos de
Successão que as primitivas Cortes parecia não te-

rem previ? to com sufticiente precisão. Estes novos
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Artigos, que EIRei D. João IV converteo em
Lei fundamental do Estado em 1642, dízião em
summa: "Que a Successão do Reino não poderá
jamais recahir em Príncipe estrangeiro, nem nos seus

filhos, ainda mesmo quando sejão os herdeiros mais
chegados do precedente Rei.— Que no caso de
o Rei de Portugal ser chamado a reinar em outro

paiz , será obrigado a residir sempre em Portugal;
que se tiver doisjilhos varões, ornais velho irá reinar

no Império estrangeiro , e o segundo , ou immediato>

ficará em Portugal , onde será o único herdeiro

e Successor da Coroa. Se houver hum só filho

varão deverá ficar em Portugal, e não terá lu-

gar a separação dos Reinos senão entre os filhos

delle depois de sua morte. Se tiver só filhas, a

mais velha suecederá no Throno de Portugal com
a expressa obrigação de casar com Senhor Portu-

guez, devendo sua escolha ser approvada pelos

Estados reunidos em Cortes . . . . »

Deste modo foi regulada a Successão ao Thro-
no de Portugal ; o texto desta Lei e a historia de

suas applicações assaz deixão ajuizar do espirito

com que foi feita ; tudo foi bem ponderado para

assegurar desde o berço da Monarquia huma per-

petua independência. Hum território limitado, e

vizinhos poderosos derão a conhecer aos vencedo-

res d'Ourique a necessidade de exigir que os seus

Soberanos fossem nacionaes, repellindo com ante-

cipação todas as pretensões que se fundassem em
aliianças com Príncipes do Sangue Real Portu-

guez. Depois da Restauração da Casa de Bragança,

a immensa extensão de suas Colónias, e sua pro-

gressiva prosperidade, devião fazer prever o caso

em que algum dos Monarcas quizesse transferir

a sede da Monarquia para fora de Portugal , e o

caso também provável de que tão vastos Domínios,
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separados por immensos mares, viessem a desmem-
brasse. O atlenlo leitor já pode ter notado que
as mais esseneiaes disposições da Lei das Cortes

de 164 1 são exactamente applicaveis á presente

situação de Portugal e do Brasil; poucas cousas

tenho a dizer mais para o .demonstrar com a maior
evidencia.

Reinado de D. João VI.

O ultimo Rei de Portugal, D. João VI, obrigado
pelo Exercito Francez a sahir de Portugal , voltou

por fim ao Palácio de seus pais em J821. Não he
aqui o lugar defallar das revoluções que perturba-

rão os últimos annos do seu reinado; basta notar

que el!e mesmo havia tornado a pôr Portugal de-

baixo do império de suas antigas Instituições
;
que

quando este Monarca falleceo , em 1826, a Cons-
tituição do Reino estava em vigor, e que a sua
successão se abrio dominando a Lei fundamental.

Tinha EIReí D. João VI deixado no Rio de
Janeiro o seu filho primogénito D. Pedro, o qual,
em Outubro de 1822 , se acclamou Soberano do
Brasil , declarou o novo Império separado para
sempre da Metrópole, expulsou com mão armada as
guarnições e as tropas Portuguezas, e offereceo á
Inglaterra contratar separadamente com elle hum
Tratado de Commercio.

A 12 de Dezembro do mesmo anno dava D.
Pedro aos seus novos súbditos huma Constitui-
ção; a £0_de Fevereiro de 1823 escrevia ao Papa
huma Carta de obediência assignada Pedro I pela
Graça de Deos, Imperador dos Brasileiros. A.

15 de Julho de 1824 escrevia a EIRei seu Pai
» Vossa Mar/estade deve reconhecer sem demora
» a Independência do Brasil.... Já disse a Vossa

TT
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» Magestade que eu não queria nada, absoluta-
jj mente nada, de Portugal. Os Brasileiros e Fu seu
>-> imperador jamais mudaremos de resolução, estan-

y> do decididos a morrer com a espada na mão
;

« porque temos jurado Independência ou morte ....

« Eu como Imperador, e Vossa Magestade corno

» Rei nos achamos cm guerra
,

porque devemos
» sustentar os direitos das Nações independentes
?> de que somos Chefes. >;

Finalmente a 29 de Agosto de 1025, a soli-

c'taeão da Áustria , e debaixo da mediação da
Inglaterra, hum Tratado de Paz entre D, João
VI, Rei de Portugal, e D. Pedro I, imperador do
Brasil, consagrou formalmente a separação dos dois

Impérios. Neile se estipuião convenções recipro-

cas para os súbditos de ambas as Nações ; fixão-se

nelle suas relações politicas, e os deveres commer-
ciaes entre ellas, etc. etc Este Tratado foi

ratificado em Lisboa em Novembro (15). Em Ja-

neiro seguinte reconhecêo a França a Independên-
cia do Brasil , e a dignidade Imperial em D.
Pedro í , e seus legítimos Successores. Seguirão
pouco depois este exemplo a Prússia , e a Sue-
eia.

Neste estado de cousas he que o Throno de

Portugal ficou vago a 10 de Março de J826 pela

lá-iorte do Rei. Deixava este dois filhos Varões,

D. Pedro , e D. Miguel. ,o

Successão a"ElRei D. João VI,

Para julgar a qual dos dois Irmãos pertencia

legitimamente a Coroa de Portugal, segundo a

Lei Fundamental do Paiz, isto he , segundo o di-

reito, e a justiça, bastará observar que todas as
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condições da exclusão se reunião na pessoa de D.

Pedro, ao passo que D. Miguel possuía, pelo con-

trario , todas as que o espirito j e a letra da Lei
de Successão requeria.

Esta Lei requer sobre tudo que o Rei seja

nacional ; D Pedro solemnemente se constiluio

estrangeiro ; declarou a guerra , e fez a paz em
vida de seu Pai; renunciou, com as armas na
mão, a sua qualidade de Portuguez , e seus di-

reitos á Coroa como Príncipe Real. A Lei requer

que o Rei resida em Portugal ; D. Pedro assen-

tou fixamente sua residência no Brasil obrigando-
se a isso peia Constituição, que jurou com os seus

Vassalíos naquelle Hemisfério. Finalmente, de

•

pois da separação , e independência dos dois Esta-

dos , consumada á face -do Universo pelo Trata-
do de 1825, veio a acontecer o caso previsto des-

de 16 4 J : quer a Lei, 'mesmo á letra, que o Pri-

mogénito, e este he D. Pedro, reine no Império
remoto, e que o seu immediato, como he D. Mi-
guei , seja o único Soberano Legitimo de Portu-
gal.

Esta conclusão he tão evidente, que eu qua-
si me envergonharia de ter leitor, que não a
tivesse tirado já primeiro que eu da simples, e
verídica exposição dos factos que lhe tenho
apresentado. Falta-me agora descrever os actos a
que dêo occasião a abertura da Successão do Rei
D. João VI.

O imperador do Brasil recebêo no Rio de Ja-
neiro a ?5 de Abril a noticia da morte do seu Au-
gusto Pai; a 26 toma o titulo de Hei de Portu-
gal, e cria para este Reino 77 Pares; a "27 publi-

ca hum Decreto de Amnistia; a 29 decreta para
Portugal huma longa Carla Constitucional

,
que

derruba inteiramente as. Leis Fundamentaes deste
tt 2
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Paiz (l). E ultimamente a 2 de Maio abdica a

Coroa a favor da sua Filha D. Mana da Gloria,
Princeza Brasileira do Grã-Pará.

Sàuação legal de D. Pedro , c D. Maria.

O que he permiltido dizer convenientemente
de todos os actos publicados por S. M. í. durante
essa laboriosa semana (2) he, que todos tem o cu-

nho de completa nullidade.

O Imperador do Brasil tinha abdicado, mui-
to antes de fallecer seu Pai , todos os seus direi-

tos ao Throno de Portugal, creando para si huma
Soberania estrangeira, declarando a guerra a Por-
tugal, invocando contra este Reino o apoio de
outros Estados, recusando reconhecer a authori-

dade das Cortes de Lamego , e de Lisboa , e ten-

tando destruir as Instituições em que unicamente
r.epousão os direitos da Casa de Bragança ao Thro-
no. Huma vez que de tão solemne modo estava

repudiado , a ninguém podia D. Pedro transferir

estes direitos.

(1) He de notar que o preambulo dessa Carta exigia que fosse

aceita e jurada pelos Três Estados do Reino, isto he , pelas antigas

Cortes reunirias, condição manifestamente impossível, pois por ella erão

os Estados do I^eino convidados a darem-se a morte. Esta condição

inexequível basta para formar conceito do quanto a Carta era ille-

gal em si mesma.

(2) A Carta Constitucional de D Pedro contém nada menos de

145 Artigos.= Cumpre também notar que já no precedente mez de

Março havia o Tones, orgào do Ministério Inglez nesse tempo,

annunciado a abdicação de D. Pedro a favor de sua Filha, e o ca-

samento desta c<m seu Tio D. Miguel, o que prova que os actos do

Imperador tinhâo sido preparados áquem do Oceano,
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E mesmo no caso que S. M. I. fora o legiti-

mo Soberano do Throno por morte cfElRei D.

João VI . jamais poderia fazer passar a Coroa so»

bre a cabeça de D Maria, pois tinha D. Pedro

hum rilho, e a Lei de Portugal não admitte Se-

nhora senão na falta de Varão.

Alguns partidistas da Realeza de D. Maria,

abandonando a esperança de defender as preten-

sões de D. Pedro, disserão que, tendo esta Prin-

ceza nascido sob o regimen da Lei Fundamental,

em tempo em que seu Pai era ainda Príncipe

Real, e Legitimo Herdeiro da Coroa, não podia

este Príncipe, perdendo seus próprios direitos,

anniquilar os de sua filha, que com efTeito era,

quando nascêo , herdeira presumpliva dopresump-
tivo herdeiro do Reino.

Esta objecção está resolvida pelo próprio tex-

to da Lei Fundamental : «Se o primeiro Filho do
Rei, dizem as Cortes de Lamego, morrer em vi-

da de seu Pai, o segundo será Rei.» A qualida-

de d'Estrangeiro , segundo a Lei de 1641, ex-

clue do Throno até o mais chegado herdeiro do
Sangue (*)

He fácil de conhecer que em Portugal a he-

rança do Throno só pertence ao Príncipe que pos-
sue direitos no mesmo dia em que failece o Rei.

Se o filho mais velho do Rei cessa de ser herdeiro

presumptivo, quer por sua morte natural, quer

(#) Ainda tem escapado outras respostas, que não tem réplica.

I
a

!Se D Pedro não podia tirar os, direitos a sua filha, para que a

fez Pnnceza do Grâ-Pará pela Constituição do Brasil ? Por esí-e facto

con títuio-a Brasileira; nem se quer lhe deixou o titulo de Princeza

da Beua! 2
a Sendo D. Pedro Estrangeiro , não podia abdicar a

Coroa de Portugal nessa Filha, pois ella seria Herdeira do Avô, e

não elle de seu Pai, e não devia intitular-se Kei de Portugal. (O Trad.)
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por morte civil, ou pela incapacidade que a Lei
imprime em (odo o Estrangeiro; a própria Lei
tem de antemão determinado a quem se transfe-

rem os seus direitos; nâo he aos seus filhos, lie

ao filho immediato do Rei. Se D. Maria tivesse

ficado órfã ames de D. João Vi faliecer, já não
teria direito á Coroa; assim também ella o per-

dêo vindo a ser, em vida do fallecido Rei, filha

de hum Príncipe Estrangeiro: ella não podia ser

herdeira presumptiva doThrono senão com a con-
dição de que seu Pai seria Rei antes de ella o ser.

Em huma palavra, a Neta de hum Rei de
Portugal não podia ser Rainha deste Reino, quan-
do já se achava com jus ao Throno de hum Paiz

Estrangeiro, como a Constituição desse Paiz , e

seu próprio Pai, havião anteriormente estipulado,

e que teria lugar se não tivesse nascido Varão ao
Imperador do Brasil. (*)

Além disso, D. Maria nascêo em 1819, e des-

de o dia 16 de Dezembro de 1815 tinha o Brasil

sido elevado, por Decreto Real, á dignidade,
preeminência, e denominação de Reino, e desde

esse momento tinha chegado o caso previsto pe-

las Cortes de Lamego; a separação dos dois Rei-

nos devia fazer-se entre os dois filhos do Rei, e

D. Pedro devia reinar no Império Estrangeiro.

E por tanto D. Maria já quando nascêo veio ha-

bilitada á herança que seu Pai tivesse, e portan-

to a ser Princeza Imperial do Brasil logo que seu

Pai se constituísse Imperador , ou Soberano do

(#) Fizemos por aclarar este p^riodo
,
que no Original se acha

mal enunciado, dizendo « nâo poderia S3r Rainha em qitanto , ou

no entanto que existisse hum filho desss Hei apto a cingir a Co-

»-ôa. » (O Traé.)
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Brasil indepedente, e por con seguinte pertencia

á linha im mediata a Successão ao Throno de Por-

tugal.

Finalmente, a Lei Fundamental de Portugal

tem assizadamente prevenido todas as difficuldades

sobre este assumpto. Se a menor dfívida se susci-

tar, aos (res Estados legalmente congregados em
Cortes he que pertence resolvelia ; e esta regra se

tem seguido desde a origem do Reino; ao seu

cumprimento he que os Avós de D. Pedro deve-

rão a Coroa.

O Imperador do Brasil, esquivando-se a esta

provação, afastando hum dever imposto, em cer-

to modo, á sua Djnastia desde o principio, bem
claramente mostrou que não se fiava em seus di-

reitos para apoiar suas pretensões tardias. Huma
Amnistia precipitada, e Cartas de Pares prodiga-

iisadas, nem por isso sao actos de huma legitimi-

dade confiada em si própria.

O Infante Dom Miguel, procedeo de outro
modo. Escapando a custo das redes- diplomáticas,
desembarcou em Portugal com o modesto titulo

dé Regente, e milhares de vozes o acclamão
Rei. Recusa este titulo, convoca com as mais li-

vres formalidades os Três Estados do Reino, e re-
conhecem estes unanimemente a evidencia dos seus
direitos. O Auto das Cortes de Í828 he huma Obra
prima de moderação, e clareza, digna dos antigos
tempos, digna de começar o Reinado de hum
Príncipe que, seguindo o exemplo de hum D. Afon-
so I , e de hum D. João IV, quiz que a sua le-

gitimidade fosse consagrada pelo Voto da Nação
legalmente representada, é cuja Authoridade So-
berana he tanto mais respeitável quanto elle pró-
prio tem escrupulosamente respeitado as Leis, e
os Foros da sua Pátria.
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Legitimidade d' ElRei DOM MIGUEL.

Em matéria de Soberania, o que he legal he
o que existe em virtude de humaLei anterior bem
reconhecida, seja essa Lei qual for. A legitimida-
de he a mesma em toda a parte; porém as condi-
ções que a estabelecem podem variar: assim, o
Xbfono de França pertence ao mais próximo her-
deiro Varão do Sangue, em linha recta; ao passo
que em Portugal podem as Filhas succeder, e se
tem previsto o caso em que o herdeiro do Sangue
poderá ser excluído. Ambas as Leis, ainda que
não sejão idênticas nos termos, nem nos seus ef-

feitos, são igualmente obrigatórias, e sagradas,
cada huma delias para o Paiz em que governa. . ..

Euonaparte comprehendia isto tão bem
,
que de

boa vontade daria duas ou Ires Províncias rxela

abdicação que de Luiz XVIII, e seus successo-
res solicitou em Mittau, Pode huma geração criar-

se, e viver na ignorância da Lei, mas nem por
isso esta Lei cessa de existir. O Direito he immor-
tal ; pode usurpar-se, mas não se pode conquistar.

Não ha paridade entre Napoleão, e D. A Afonso I,

que não usurpou direitos alheios.

Em Portugal a Nação representada em Cor-
tes he quem deve apreciar, nos termos da Lei
Fundamental, a situação, e a attitude do Preten-

dente á Coroa. Em França a Nação deve só reco-

nhecer a identidade do individuo. Em ambos os

Paizes estão anteriormente estabelecidas as con-

dições da Legitimidade, e o Príncipe que devida-

mente se acha revestido delias reina de Direito

Divino. Eis a solução do problema que em século

menos illustrado apenas poderia embaraçar o mais

estúpido estudante das Universidades de Coim-
bra, e de Paris.
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Dos pretendidos juramentos de DOM MIGUEL.

Bem sabido he que Dom Miguel prestou

juramento, na qualidade de Regente, á Carta

Constitucional imposta por D. Pedro a Portugal;

prestou-o em Vienna ; dizem que o confirmou em
Londres, e depois de chegado a Lisboa o reite-

rou.— Eu poderia em primeiro lugar notar aqui

que Dom Miguel, desterrado, rodeado de es-

piões, e até de inimigos, com guardas á vista, a

bem dizer, em hunia Corte Estrangeira, muito
bem podia não estar livre, e senhor de si para

recusar os juramentos que delle se exigião. Cum-
pria, primeiro que tudo, que elle obtivesse passa-

porte para regressar á sua Pátria ; e não he sabi-

da a celebre máxima de que a violência não pode
obrigar ? Porém não preciso recorrer a estes meios.

Eu digo que Dom Miguel podia, e até que
devia prestar os juramentos de que se trata, com
toda a sinceridade do seu animo , e com a firme

intenção de os desempenhar; porque nesse tempo
ignorava que seus actos erão nulios, illicitos, e
attentatorios contra a liberdade da sua Pátria.

He axioma de direito que nenhum compro-
mettimento pode ser valioso , se quem o contra-
he não possue as qualidades requeridas para
isso. Ora se nem D. Pedro, nem as Cortes de
Vienna e de Londres, nem o próprio Dom Mi-
guel, se achavão qualificados para transigir com
a Legitimidade Portugueza

,
que he huma pro-

priedade nacional , cuja natureza e condições a
Lei do paiz tem determinado ; muito menos se

achavão qualificados para transtornar por meio de
huma Carta Constitucional as próprias instituições

fundamentaes do Reino.

vv
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Não se devem considerar as promessas
íle Dom Miguel como as obrigações que hum
particular contrahe podendo dispor do que possue,
mas sim como promessas de hum homem publico,

cuja execução está sempre subordinada aos direi-

tos das terceiras pessoas que representa. A pessoa
pública he neste caso o Infante Regente; os ter-

ceiros são os Estados do Reino e Dom Miguel
constituído Rei; e se a legislação civil de todos
os Povos concede aos menores o privilegio de
inteira restituição (reslitulio in integrumj em tudo
quanto se estipulou em seu prejuizo até o dia da
sua emancipação, devemos convir à jorliori

,
que

huma Nação legalmente constituída e representa-

da sempre pode declarar nullo o que se fez con-

tra sua vontade, contra os seus direitos e interes-

ses, na sua auzencia, por meio de indivíduos sem
qualidade, que nem sequer a consultarão. Aqui
he que se pode dizer com tanta justiça como
exactidão, que o Rei não pode reconhecer as obri-

gações do Príncipe Real.

O Duque de Bragança, D. João IV, tam-
bém tinha prestado juramevto ao Rei d'Hespa-
nha; esta circunstancia não deixou de ser lem-

brada nas Cortes de 1641, as quaes decidirão que
todo e qualquer juramento prestado pelo Herdei-

ro legitimo da Coroa não podia ligar, nem a elle

constituído Rei, nem á Nação. O direito público

de todos os Povos concorda neste ponto , o que
não deve admirar

i
porque este principio he de to-

da a razão.

Assim, os juramentos de Dom Miguel antes

da sua exaltação ao Throno não poderião perju-

dicar no mais minimo os seus direitos; o Infante

não podia dar authoridade alguma á Carta de D.

Pedro. Não podia destruir , fosse qual fosse
?

pri-
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vilegio algum que lhe proviesse das Cortes de La-
mego e das de 1641 , huma vez que se nâo fizesse

estrangeiro, como seu Irmão. A sua Real Pessoa

era huma Propriedade da Nação Portugueza
,
que

elle próprio não podia tirar-lhe, salvo se abdicas-

se os seus direitos e a sua Pátria, e todos os actos

da sua Regência são radicalmente nullos. — Se

desses actos se quizer fazer objecto de reprehen-

são pessoal , e accusallo de dissimulação estuda-

da
, já disse, e o repito

,
que elle devia de prestar

de boa fé o juramento. Facii he que disto se con-

vença quem se referir ao tempo e a's circunstan-

cias que o rodeavão.

Acceitando a Regência devia também o Re-
gente acceitar os encargos delia, sem mesmo pre-

ver que huma nova situação lhe imporia era bre-

ve outros de opposta natureza. Não podia pois

pensar o Príncipe em 'ligar-se como futuro Rei.

Em Vienna, em Londres, na Fragata que o con-
duzia a Portugal, não se podia julgar senão Re-
gente. Tinha passado a sua adolescência no meio
das commoções revolucionarias que tinhão transtor-

nado a antiga Constituição do seu Paiz : os ho-
mens que o rodeavão erão escolhidos entre os ini-

migos da ordem legal, partidários das pretensões
da Corte do Rio de Janeiro, adversários dos direi-

tos deste Príncipe. Os próprios Gabinetes que Dom
Miguel havia frequentado , ignoravâo, ou pelo
menos guardarão estranho silencio sobre o verda-
deiro estado da questão. Elle se não podia lizon-

jear de conhecer o desejo de sua Nação, opprimi-
da pela facção liberai, e privada de seus órgãos
legítimos, as antigas Cortes. Além disto, se em
seu animo podesse suscitar-se alguma duvida, po-
deria elle jamais considerar-se e obrar como Rei

,

antes que os Estados do Reino, únicos juizes em
vv2
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similhante caso, tivessem pronunciado a sua deci-

são entre D. Pedro e elle? Em huma palavra,
o que elle jurava como Regente nada então lhe

indicava que em breve lhe seria impossível sus-

tenlallo como Rei.

Todo o procedimento de Dom Miguel vem a
apoiar esta asserção. Apenas desembarca em Por-
tugal , a Nação se levanta a seu favor. Hum Au-
to da Camará de Lisboa lhe confere o Sceptro

,

com voto unanime. Representações no mesmo sen-

tido lhe chegao de todas as Cidades e Villas ; sa-

hein dos Quartéis Regimentos gritando: Viva FA-

Rei Dom Miguel! Dir se-hia que tinhão tornado
os tempos de enthusiasmo de D. João IV. Entre-
tanto que faz Dom Miguel? Quer manter-se fiel

a s.eus juramentos, declara que quem o acclama
Rei he réo de rebellião. Mas em breve se levan-

ião clamores de geral reprovação contra a Carta
de D. Pedro; por toda a parte se reclama a anti-

ga Constituição do Reino ; formão-se partidos , e

vai o sangue correr. Que pode Dom Miguel fa-

zer nestas graves circunstancias, e que faz com
efíeito? O acto mais legal , o mais prudente, o

mais generoso , o único que pode obter o suffra*

gío universal; convoca as Cortes; restilue á Na*
cão os seus foros; deixa-lhe a liberdade de mani-

festar o seu voto, e de exercer os seus direitos se-

gundo a Lei fundamental e a justiça.

E não se diga que as Cortes de 1S2S forão

compostas de partidistas de Dom Miguel, ou que
elle lhe impoz a sua influencia ; os factos desmen-
tiriâo esta supposição. No momento em que as prin-

cipaes forças militares do Reino , reunidas no
Porto, se mostravão hostis a Dom Miguel; em
que parte da Nação estava ainda ignorante sobre

a questão litigiosa da herança de D. João VI;
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em que quasi todo o Corpo Diplomático Portu-

guez se havia dimittido, para sustentar os direitos

do Brasil; em que finalmente a causa de Dom
Miguel nâo tinha por si, aos olhos das Cortes,

mais que a Lei e a razão ; foi neste estado de cou-

sas que as Cortes, impellidas pela evidencia dos

Direitos de Dom Miguel ao Throno, os procla-

mavão á face da Europa»
Acceitando a Coroa , restituio Dom Mtguel

a liberdade interior á sua Pátria, na qual extin-

guio assim a guerra civil; elle a libertou do jugo
mais afrontoso para hum povo, o jugo imposto pe-

lo paiz i/ue foi colónia sua ! E não baslariâo taes

sacrifícios, e o reconhecimento de hum Povo in^

teiro, aos olhos dos mais escrupulosos casuistas

,

para compensarem o inconveniente de terem fei*

to prestar ao Infante Regente juramentos que Sua
Magestade Dom Miguel I se vio depois na ina^

possibilidade de manter?

Outras increpacôes que se fazem a DOM
MIGUEL.

Em França tem-se vituperado a Dom Miguel
haver-se revoltado contra seu Pai, EIRei D.João
VI. Esta accusação he huma absurda calumnia;
assim mesmo a tem acreditado, porque veio de
alto, da própria boca de hum Ministro de Carlos
X: foi o seu inventor Mr. Hyde de Neuville,
aquelle que no tempu de sua Embaixada em Lis-
boa fomentava a Maçonaria como meio útil de
eonstitucionalisar o Pasz, isto he, de o impellir á
estrada das Cartas, e do Liberalismo' bastardo,
que devia precipitar do Throno hum dia, no ca-

bo de poucos annos, a Legitimidade da sua Pátria.
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Levantemos huma ponta do véo que cobre o
comportamento politico de Mr. Hyde de Neuville
em Lisboa, e tudo se explica facilmente.

Em 1824 Mr. de Neuville, Embaixador em
Portugal

l
se achava intimamente ligado com o C.

de Subserra, Pamplona, Chefe do Ministério em
Lisboa. Subserra era odiado pela Nação Portugue»
za por hum motivo mui simples: tinha combatido
contra a sua Pátria debaixo das bandeiras de Buo-
naparte: tinha sido sentenciado á morte como réo
de alta traição; e sua Sentença ainda se acha nos
Cartórios de Lisboa, e até impressa. — Dizer co-

mo hum traidor condemnado havia chegado a ser

primeiro Ministro do próprio Monarca contra o
qual combatera , e cujos Magistrados o sentencia-

rão á face da Lei, seria contar mais huma dessas

numerosas anomalias de que amai entendida bon-
dade da maior parte dos Reis, e a affouteza das

intrigas politicas tem manchado a historia dos nos-

sos tempos em varias Cortes : bastará saber que
Subserra só tinha por apoio os Revolucionários de
Portugal, a anglomania do Palmella, e o gosto de Mr.
Hyde deNeuville pelas innovações politicas da moda.

O Infante Dom Miguel, que no anno pre-

cedente, por huma resolução animosa tinha livra-

do seu Augusto Pai do jugo dos Jacobinos Portu-
guezes , e que recebera em recompensa disto a
confiança Paterna, e o Commando em Chefe do
Exercito, decidio-se em 30 de Abril de 1824 a

subtrahir pela segunda vez o Throno , e a Pátria

dos imrninentes perigos em que os punha hum Mi-
nistério unicamente apoiado na facção inimiga da
Monarquia. Dirigio-se por tanto este movimento
do dia 30 de Abril principalmente contra Subser-
ra , a quem Dom Miguel mandou prender; mas
que escapou , e só Palmella foi prezo.
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A esta noticia, reúne Mr. de Neuville o Corpo
Diplomático. Sua amizade a Subserra se assustou

vivamente: sua ira seinflamma, sua própria razão

se mostra perturbada. Elle declara , com o im-

perioso tom que todos lhe conhecem, que o in-

tento de Dom Miguel he roubar a seu Pai o Thro-

no , e talvez a vida.

Eslas terriveis palavras , sahidas da boca do
Enviado do Rei de Franca, produzirão nos outros

Mmistros Estrangeiros o eíTeito que se podia es-

perar. O Plenipotenciário Inglez, Mr. Thornton, se

deixou também persuadir, a pezar das vivas re-

presentações de Lord Beresford
,

que conhecia
melhor que ninguém o estado das cousas, e o fim

daquelle movimento Os Ministros Estrangeiros
,

com Mr. de Neuville á sua frente, dirigem-se ao

Palácio da Bemposta, forção a Sentinella
,

pene-

trao até onde estava o "Rei , e o seu Antesi^nano
lhe significa que deve mandar soltar Palmefía , e

restituir-Jhe a sua Pasta. Pouco depois arrastão

D. João Vi a bordo de huma Náo íngleza (« Win-
dsor Casile ) , na qual se assenta a sede do seu Go-
verno por espaço de alguns dias: triunfa Mr. de
Neuville. Fica Subserra Primeiro Ministro , e a
mesma mão que obriga o ancião Monarca a as-

signar o desterro de Dom Miguel, faz também
assignar, em reconhecimento, a Carla de Conde
dà Bemposta para Neuville.

Entretanto o joven Príncipe, que pintavao como
ambicioso, equasi como hum parricida ; este Prín-
cipe, que tinha o Cominando de todas as tropas

do Reino, e que era adorado do Exercito, e do
Povo , depõe a espada , logo que o Rei sahio do
seu Palácio. A' primeira ordem de seu Pai, elle

se dirige sem comitiva a bordo do fVindsor Castle,

e se submette^ como victima resignada, ao dester-
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ro que lhe inflige, pelo órgão do desafortunado D t

João VI , o conluio Ministerial de que Neuville
se fizera o cabeça.

Indignado porém Lord Beresford de quanto
se passara, e da injustiça de que era victima o
joven Principe, embarca açodado para Inglaterra,

e pela sua informação, desapprova o Governo Bri-

tannico, e chama, Mr. Thornton. — Sir William
A' Court, então em Madrid, he enviado imme-
diatamente a Lisboa. Logo que chega , se sabe
que vem promover a deposição dos Ministros, e

vingar assim
,
pelo menos indirectamente, a inju-

ria feita a Dom Miguel. Apenas tinhão decorri-

do algumas semanas, e com effeito estava o Mi-
nistério em terra; o próprio Mr. de Neuville ti-

nha sahido de Lisboa; e depois deste tempo ces-

sou a influencia Franceza nesta Corte. ( Ainda se

demorou o Ministério Subserra até o fim de J826, á
força de intrigas. )

Poderia corroborar-se esta narração com ou-

tras circunstancias , e enriquecei la com muitas
anecdotas; mas basta o que rica dito para fazer

ajuizar dos motivos que moverão Mr. Hyde de
Neuville a declarar-se ás bandeiras despregadas

inimigo acirrado do actual Governo de Portugal.

Questão Monárquica,

Não tratarei aqui -da questão do Commercio,
sempre interessado em vêr reinar a harmonia en-

tre Estados vizinhos. Quantos motivos porém não

milhão a favor do reconhecimento do Rei de Por-

tugal , cuja retardação deixa aos olhos dos Povos
huma lacuna inexplicável na Carta das Monarquias
da Europa!



Numero XI. 345

Em primeiro lugar a força das cousas : a Mo-
narquia de Dom Miguel he hum facto contra o

qual não podem prevalecer prevenção, antipathia,

nem raciocínio de qualidade alguma; e he do de-

ver dos homens, que dirigem os grandes interesses

políticos das Nações, verificarem o que exuste O re-

conhecimento de que falíamos ha de infalivelmen-

te ter lugar ou mais cedo ou mais tarde; e por-

que se ha de esperar para mais tarde ?

Se encararmos a questão debaixo do aspecto

da alta Politica, he fácil mostrar que o Rei dos

Portuguezes tem grangeado incontestáveis direi-

tos ao reconhecimento dos Monarcas Europêos,

ajuntando-se mais a favor delle hum motivo pe-

remptório, que he o da utilidade.

Expulsando da Península a revolução, Dom
Miguel não só se collocou entre os Membros da

grande Confederação Monárquica, que combate ha

quinze annos a Revolução; mas até Sua Mages-
tade Fidelíssima se tem desde o primeiro instan-

te assignalado como o mais útil auxiliador e o

mais rirme esteio desta alliança tutelar. — Para
disto nos convencermos voltemos os olhos para a

Hespanha. Depois de haver com sua heróica re-

sistência salvado a Europa do jugo de Napoleão,
havia ha cousa de doze annos cabido nas rnaos e

em poder de huma facção, que não era outra mais
que a Revolução Européa, como se demonstrou no
Bidassôa , onde o primeiro tiro de canhão derru-

bou huma bandeira tricolor. Logo que no Con-
gresso de Verona se decidio a guerra cTHespanha,
o motivo que assim o determinou foi o desejo de
arrancar á Revolução o asylo que ella havia bus-
cado na Península, d'onde ameaçava de novo a
tranquillidade da Europa. Esta guerra foi propos-

ta como huma medida de segurança geral para
xx



346 Museu Literário.

as Monarquias; a França se encarregou da tare-

fa , e a desempenhou com honra e bom exilo; nào
se (ratava de lucros.

Ora bem ! o que a França executou correndo
o risco de huma invasão armada, e á cusia de^

seus Thesouros, Dom Miguel o fez por si só,

sem mais auxílios que os seus direitos, o seu ca-

racter, e o apoio dos Pcrtuguezes fieis: eis os
seus títulos; ha alguns mais claros, e mais sagra-

dos ?

Como he pois que acontece não se acharem
ainda os seus Embaixadores officialmentc recebi-

dos em todas as Cortes da Europa? Quem hesita

em se pronunciar a seu favor? Será a Áustria, cu-

jos Exércitos ainda ha pouco, despregando a ban-
deira da Santa Alliança erguião os Thronos de Ná-
poles e Turim ; e recentemente ajudavão o Santo
Padre a comprimir a rebellião nos seus Estados?
Seria a Rússia, que, depois de haver destruído a
Revolução da Polónia , está dando soccorro ao*

Sultão em perigo? Protectores ou protegidos na
Cruzada Monárquica , Príncipes libertadores ou
Reis libertados, quem póds por hum instante dei-

xar de conhecer os serviços do novo Cruzado, os

títulos evidentes do Restaurador de Portugal ! Se
leves considerações, que embaração muitas vezes

a Diplomacia, se opposessem por mais tempo a

tão ponderosos motivos, os numerosos inimigos

dos Reis não poderião acaso discorrer assim ? ou

os Gabinetes Alliados tem zombado da credulida-

de publica, publicando que o seu único fim era

libertar a Europa do jugo das revoluções, ou na

sua hesitação a respeito de Dom Miguel ha tan-

ta inconsequência como ingratidão.
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Conclusão.

Da breve , mas verídica exposição que se

acaba de lêr todo o leitor razoável deverá con-

cluir :

l.° Que Dom Miguel he o Homem que a

Nação Portugueza quer.
2.° Que os Constilucionaes Portuguezes são

gente do Estrangeiro.

Julgue-se agora entre -ElRei Dom Miguel e

os seus detractores , entre os Portuguezes fieis

á sua Lei fundamental , á sua Religião , ás suas

Leis, á sua Pátria em fim, comparados com aquelles

que , commandados por D. Pedro
,
procurão inva-

dir e transtornar o paiz, com auxilio de homens
recrutados na escoria das nações estrangeiras.

Tem-se increpadb Dom Miguel de rigores

judiciaes, e tem-se dito que as Cadêas de Lisboa

estão abarrotadas de prezos políticos
;
que forão

justiçados vários conspiradores. Mas não se tem
jamais citado hum acto arbitrário deste Monarca.
A justiça do paiz faz se em seu nome, mas he
justiça. Nós não queremos approvar nem censu-

rar as formalidades que ella emprega; nós não as

conhecemos; e de mais disso não teríamos jus

a fazello. Os conspiradores as conhecião prova-

velmente quando a ellas se exposerão. Mas em
summa, a própria Nação he quem se defende por

via dos seus Tribunaes, segundo seus regulamen-
tos e seus usos. Ainda quando esses rigores fos-

fem deploráveis, he absurdo imputallos ao Rei.

Ah! e quem lhos vitupera ? Aquelles que tem
recusado reconhecer sua Authoridade, que o tra-

tão de Monstro, que excitão e fomentão contra
elle as tentativas de rebellião

,
que favorecem a

XX 2
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invasão armada cio seu território, que o apontáo
aos punhaes , esses que sito verdadeiros mons-
tros, chamando- lhe inimigo da humanidade!

A quem st» ha de lançar a culpa do sangue der-

ramado em Rortueal? Contra quem se devem le-

vantar as queixas dos desgraçados reclusos nas

Cadeas do Reino, senão contra esses mesmos ho-

mens que colocados, com vergonha da Civilisação,

nos altos lugares da Administração pública dos

Fstados , tingem desconhecer que Dom Miguel
he Hei de direito e de facto com o assenso da sua
JNação, e que recusào proclamar esta evidencia?

Não he só a elles que a Posteridade ha de attri-

buir todas as desgraças que Portugal tem soffri-

do ha huns poucos de annos?
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Noticia de hum Sábio Portuyuez móis conhecido na
Europa que na sua Pátrio (exemplo não ruroj,

e de seus Escritos.

João Jacintho de Magalhães
,
qne sedava por

oriundo da família do celebre Navegador Portu-

guez Fernando de Magalhães (o primeiro que pas-

sando o Estreito a que deo o seu nome, desco-

brio o Mar Pacifico, ou Grande Oceano Meridio-
nal) nasceo em Lisboa em 1723, e entrou na Re-
ligião dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho.

Diversos motivos se referem para a sua sahida de
Portugal. Apaixonado pelo estudo das Sciencias

Fysico-Mathematicas , e desejando viajar, passou
a Inglaterra pelo anno"de 1764, e a perfeição com
que fallava Latim e as principaes Línguas da Eu-
ropa Meridional o fizerão aíli conhecido, esco-

lhendo-o vários Fidalgos para os acompanhar em
suas viagens.

Pode considerar-se este distincto Sábio como
hum dos que mais contribuirão no Século passa-
do pura os progressos da Fysica. Elle, Bento de
Moura, o P. Bartholomeu de Gusmão, Jesuíta,
e Irmão de Alexandre de Gusmão, que foi dos
Ministros d'Estado d'E!Rei D. João V, o Dou-
tor Sanches, e outros grandes homens da nossa
Nação

,
que assaz a honrarão , ainda esperão dos

nossos Sábios o justo apreço e tributo devido á
sua memoria literária, em relações biográficas,
adequadas á extensão de seu mérito , mais bem
avaliado já pelos Estrangeiros.

Em varias obras se achão já consignados os
trabalhos sientificos de alguns delles, e em par-
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ticular acerca de João Jacintho de Magalhães se

Jê na Biografia Universal tom. 26 o que se se-

gue

:

» Nascido com o gosto da observação , e com
disposições pouco vulgares para a Fysica e Mecâ-
nica, visitou nos paizes que decorreo os mais dis-

tinctos sábios, e se valeo das vantagens que a sua
situação lhe ministrava para lhes alcançar meios
de estimulo. Kstabeleceo-se depois em Londres,
onde conservava mui activa correspondência com
os Fysicos Francezes , Italianos, e Alemães, procu-

rando formar relações entre aquelles que, tenden-

do ao mesmo fim, se podião mutuamente auxiliar por
communicações reciprocas do resultado de seus

trabalhos. Dedicava o seu tempo livre de outros

objectos, em repetir e fazer novas experiências,

ou mandar fazer á sua vista, pelos artistas mais
hábeis, diversos instrumentos Mathematicos , os

quaes lhe deverão úteis melhoramentos; até que
finalmente terminou sua carreira fallecendo em
Islington, perto de Londres, a 7 de Fevereiro de
1790. Fra Membro da Sociedade Real de Londres,

da Academia das Sciencias de Paris, da Acade-
mia Real de Madrid, da de S. Petersburgo , e de

outras.

Entre outras se citão as seguintes suas obras,

= i.
ft

Descripção dos Oitantes e Sextantes Inglezes

:

ou Quartos de Circulo de reflexão , com o modo de

fazer uso delles, e de os construir : Esta obra impri-

mio-^e em Francez em Paris em 1775, em 4.\ e

delia faz menção Lalande na sua Bibiiotheca As-

tronómica. =2. a
Descripção e uso dos novos Baró-

metros para medir a altura das montanhas , e a pro-

fundidade das minas (pertencendo ás Coflecções

d^nstrumentos de Astronomia e de Fysica execu-

tados em Londres para a Corte de Hespanha),
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Londres 1770, em 4.' era Franoez. Magalhães ti*

nha recebido a incumbência de vigiar a execução
destes instrumentos ; esta Obra contém muitas

idéas novas , e reflexões curiosas acerca desta

parte da Fysica. (Jornal dos Sábios, de Novembro
de 1780/= 3.* Coilecçâo de diversos Tratados $o~

hre instrumentos de Astronomia e de Fysica , Lon-
dres , J780, em 4° com estampas ; em Francês;

,

e que saiiio traduzido em Inglez em 1785, em 4.*

==4.* Huftia addição ao folheto de Lebegue de

Presle , intitulada: Relação dos últimos dias de João
Jacques Rousseau, Londres, e Paris 1779, em 8.*

= 5.* Grande numero de artigos no Jornal de Fy-
sica do Abbade Rosier do anno de 1778 até 1783;
os mais notáveis são : A Discripção de hum Pên-
dulo de sua invenção, que Magalhães tinha man-
dado fazer para o Duque d'Aremberg, mortificado

da perda da vista havia pouco tempo, e que in-

dicava por meio de pancadas em diversas campai-
nhas as horas, meias horas, quartos e minutos,
os dias do mez , e da semana, e os da Lua , etc.

— Hum Ffisaio sobre anovatheoria do fogo elemen-
tar , e do calor dos corpos. — A Descripção do novo
Barómetro portátil com o methodo para medir a
altura das montanhas, etc. — Entre as obras que
publicou ern Inglez só citaremos a sua Descripção
de hum apparelho de vidro para compor aguas mi-
neraes artificiaes , e de dois Eudiórnetros (instrumen-
to para conhecer a quantidade de gaz oxigénio
que ha no ar) , Londres, 1777, em 8.° com estam-
pas , traduzida em Alemão por G. T. Wenzel

,

Dresda 1780, em B/j idem , 3.
a
Edição mui au-

gmentada , com a Resposta ás observações criticas

de Tibério Cavallo , 1783, era 8.°— Magalhães foi

o Editor da Mineralogia de Cronstedt traduzida
em Inglez por G. d'Engestrora

, JLçndr.es, .1788.,,
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2 vol. em 8.°; fez-lhe consideráveis addições Tam-
bém coordenou , e publicou as Viagens de Be-
niovski (celebre Aventureiro nascido em Hungria,
e hum dos Chefes daConfedração da Polónia, que
veio a morrer na Ilha de Madagáscar em 1783,
depois de varias vicissitudes, ) Obra que se impri-
mio em Francez, em 1791 em 2 vol. em 8.° como
titulo de: Viagens e Memorias do Conde Beniouski
sobre a Polónia publicadas por Mr. Noel.

Fim do N: XI.

lisboa, na impressão regia. 1833. Com Licença.
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MUSEU LITERÁRIO N.° 12.

Caça dos Elefantes, relação feita por hum
Official Inglez.

X endo eu recebido em 1827 o despacho de Te-

nente do Regimento Real d'Africa ,
que occupa

differentes postos nas immediações do Cabo da

Boa Esperança, me apressei a sahir de Londres,

cuja residência era já para mim pouco agradável

,

apezar das commodidades e divertimentos que
nella se disfructão. A viagem , ainda que extensa,

foi bastante feliz; sem embargo disto me lembra-

rei toda a minha vida do terrível furacão que sof-

fremos debaixo dos trópicos , e. de que teriamos

sido victimas , a não nos ter preservado de tal ca-

tástrofe a destreza do Capitão, e a boa construc-

ção do navio. A Providencia nos protegeo , e aos

cinco mezes da nossa sahida de Plymouth aporta-

mos, sem outro contratempo mais que o referido,

no lugar do nosso destino.

Logo que cheguei ao Quartel General rece-

bi ordem de passar ao posto de Friederiksbourg ,

que acabava da estabelecer-se nas margens pin-

torescas do Gualana, e onde se achava hum Ir-

mão meu. A Guarnição do dito ponto, composta
em grande parte de Ofíiciaes de diversos corpos,

e de algumas companhias do Regimento Real Afri-

cano, se occupava activamente na caça dos ele-

YY



354 Museu Literário.

fantes, únicos inimigos com quem tinhão que com-
bater. Nos primeiros dias da formação deste esta-

belecimento, os nossos soldados, para se fornece-

rem de carne fresca , forão os primeiros aggresso-

res ; mas depois os Elefantes, irritados com o atre-

vimento destes novos hospedes , acudirão em
grande numero a destruir as nossas paliçadas. Com
as suas enormes trombas arrancavão as estacas e

madeiros ; deitavão por terra as barracas , e arros-

tarão com denodo a morte no meio do continuado
tiroteio dos vivaques

;
pois nenhum outro excede

em valor ao Elefante da Africa. Nestes ataques
tinhão morrido já muitos dos nossos soldados, po-

rém cessou o perigo logo que se formarão barracas

para alojar a guarnição, com alguns Hotentotes
reunidos a ella, e se fez ao redor hum fosso de-

fendido com hum vallado de seis pés de altura. Só
algumas Cabanas construídas fora da linha de çir-

cumvallação, eoslumavãò ser de tempos a tem-
pos o alvo da ferocidade dos ditos animaes, até
que huma descarga de artilheria feita em certa

oceasião opportunam^nte os fez renunciar para
sempre estas arriscadas emprezas , nas quaes
ficarão * mortos alguns delies. Graças a isto e aos

nossos- eu trincheira mentos , temos podido desde

então conservar nossa attitude offensiva.

Tendo tomado posse do meu posto logo ma-
nifestei o desejo de tomar parte nos perigos com
os meus companheiros d'arinas ; e tendo sido ac-

ceiía a proposta, se contou comigo poucos dias

depois para incorporar-me em huma partida de

caça. Não se nos apresentou naquella oceasião

mais do que huma fêmea, e foi preciso disparar

mais de cem tiros para a matar; as bailas não fa-

zião mais que resvalar, por assim dizer, na rugosa

superfície do seu corpo, até que tendo sido diri-

gidas algumas descargas á tromba e aos olhos ca-
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hio repentinamente sem poder fazer o menpr es-

forço para se levantar, e resistir- nos.

Alguns dias depois desta primeira expedição
veio o meu criado avisar-me que se descobria ím^
ma considerável multidão de Elefantes nas imme-
diações do nosso acampamento, e que muitos ha*-

bitantes do paiz se tinhão encaminhado com os

Officiaes da guarnição, a buscallos e a fazer-lhes

frente. Tomei em consequência disto minhas dispor

sições, e me dirigi ao sitio que me tin^ãp designa-

do. Era preciso cruzar hum bosque, e sendo eu
pouco pratico em atravessar as brenhas e terre^

no pantanoso de que abunda o dito paiz, tive de
vencer grandes diffiçuldades , com o risco de ficar

sepultado nos atoleiros até poder encontrar e se-

guir as pizadas dos meus camaradas. Apenas me
separava d© bosque para dirigir ós meus passos a

huma campina situada na margem direita do Gua-
lana, quando as frequentes descargas de fusilaria

me derão a conhecer que estava perto do corpo
de caçadores. Então se dissipou aquella penosa
inquietação que me tinha acompanhado na minha
solitária excursão: já respirava livremente, quan-
do os repetidos gritos de yuardai-vos , não passeis
adiante, pronunciados por huma sentinella , me
tirarão da profunda segurança que a meu vêr me
rodeava. Apezar disto, não vendo ao redor de mim
objecto algum que podesse inspirar-me o menor
receio, não tomava disposição alguma para me li-

vrar de hum perigo que se me não apresentava.
A sentinella, vendo pela minha immobilidade que
eu não conhecia o risco imminente em que me
achava, para fazer-me entender que era eu aquém
se dirigião os seus avisos

,
pronunciou repetid s

vezes o meu nome em Inglez e Hollandez , acom-
panhando sempre as palavras de guardai-vos . não
passeis adiante. Não duvidando já da minha pe-

YY 2
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rigosa situação , cuidava em retirar-me
,
quando

o sussurro dos ramos das arvores, e hnns gritos

penetrantes annunciárão a chegada dos nossos ini-

migos. Com éffeito era huma Elefanta de hum
tamanho extraordinário , acompanhada de dous
Elefantes mais pequenos, os quaes sahião do bos-

que onde eu havia estado.

Achando-me eu a distancia de huns cem pas-

sos, e dirigindo-se a mim rapidamente os animaes,

não vacillei sobre o partido que devia tomar. Só,
no meio de huma planície, me considerei morto
infallivelmenle senão fazia uso da minha espingar-

da. Disparei com effeito hum dos dois canos, mas
não tendo podido fazer bem a pontaria , não pro-

duzio o tiro effeito algum. Depois desta inútil ten-

tativa, abandonei a direcção que seguião os Ele-

fantes com o animo de disparar o outro cano, se

conseguisse pôr-me a cuberto, para o que me en-

caminhei a hum pequeno bosque de arbustos que
havia no meio do campo. Mas também me sahio

frustrado este pensamento
, porque olhando para

traz vi com sobresalto que os Elefantes tinhão

lambem abandonado a sua primeira direcção, e

se encaminhavão apressadamente para o sitio onde
me havia refugiado. Esta circumstancia me fez

tomar a determinação de abandonar immediata-

mente aquelle asylo tão pouco seguro, e descre-

vendo hum angulo recto me dirigi até o rio Gua-
lana com intenção de me esconder nas quebradas

dos penhascos, que guarnecem suas margens, es-

perando salvar-me desta maneira.

Poucos passos erão já os que me faltavão pa-

ra estar fora do perigo; mas desgraçadamente rne

alcançarão os Elefantes lançando espantosos rugi-

dos. Fora de mim , e não sabendo como me havia

de libertar de tão formidáveis aggressores, dirijo

o cano carregado da espingarda contra a Elefan-
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ta, mais para a espantar, que para a ferir. A es-

corva húmida não corresponde Jogo á minha im-
paciência , mas depois de alguns segundos sahe o

tiro, e a baila nâo faz mais que passar roçando a

frente da fera. Ella cada vez mais irritada com o

meu atrevimento me acomette furiosamente, e

desde este momento já não sei o que passou por

mim , nem he facíl expressar o que sentia ; só me
ficou huma lembrança confusa dos primeiros ins-

tantes daquella investida furiosa. Dominado sem
duvida pelo terror cahi aos pés da Elefanta

,
que

me fez levantar ás dentadas; por fortuna não tinha

mais que hum dente, e ainda este mui embota-
do, porém t.endo-me apanhado com a tromba me
levantou ao ar, e depois me lançou entre as suas

patas, onde padeci grandes tormentos, pois ora

me pizava, ora me dava com os dentes em todo o

corpo. As agudas dores que eu sentia me fizerão

tornar a mim do meu primeiro abatimento; po-
rém não podendo escapar do furor daquella fera,

procurei ao menos pôr- me de algum modo a cu-
berto de seus terríveis golpes, encolhendo-me
quanto pude , e fazendo o meu corpo em hum no-
vello. Esta precaução juntamente com a natureza
do terreno lodoso, e a pezada estructura das patas
da Elefanta, foi sem dúvida o que me salvou da
morte. Os Elefantes pequenos não tomarão parte
activa neste combate, pois não fazião mais que
dar voltas ao redor de sua mãi , manifestando sua
inquietação com agudos rugidos.

Achava-me ainda estendido entre as patas da
fera, e exposto a repetidos tormentos, quando o
Tenente Chishom , do Real Corpo Africano, e
hum Hotentote chamado Diederick apparecêrão
sobre o cume dos rochedos em cuja fragosidade eu
tinha procurado refugiar-me. Horrorisados de vêr
a minha situação, derão hum grito de susto; po-
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rém os Caçadores estavão muito distantes para po-

derem ouvir, só a Sentinella que me tinha avisa-

do do perigo pôde incorporar-se com elles. Fize-
rão os três varias descargas contra a Elefanta que
me tinha opprimido, e logo os pequenos Elefan-

tes fugirão chamando sua mãicom espantosos bra-

midos; porém ella mais aguerrida continuava os

seus ataques , até que por fim o fogo sustentado
dos meus camaradas , os bramidos dos pequenos
Elefantes que pararão á entrada do bosque, ou an-

tes huma baila que a minha oppressora recebêo
no lombo , a obrigarão a deixar-me livre. Assim
o fez não obstante com repugnância, pois ainda
que desfallecido com os tormentos , não deixava
eu de observalla, e varias vezes a vi voltar a ca-

beça para ver se me levantava. Não tinha eu
força, nem vontade para fazello , e todas as mi-

nhas diligencias se reduzirão a chamar aos meus
Camaradas logo que a fera se entranhou no bos-

que. Então correrão ao sitio onde me achava, e
me encontrarão inteiramente desconhecido , lace-

rado o rosto , sepultado o corpo no lodo , desgar-

rados os vestidos, e todo eu ensanguentado , e cu-

berto de lodo. Levantárão-me , valendo-se para

isso de alguns ramos de arvores, e de suas espin-

gardas
;
porém eu ainda que livre já, e fora da-

quelle sepulcro , não pude dar hum passo, por-

que as dores, eas feridas tinhão consumido minhas

forças. Fizerão promptamente huma tosca padio-

la , e me levarão ás margens do Gualana , onde

me assistio com o maior desvelo o Cirurgião do

Regimento.
Na presença dos meus amigos se me atalhou

o sangue que corria abundantemente das feridas

,

ainda que o Cirurgião declarou que não erão mor-

taes. Neste tempo chegou com a maior afflicção

meu Irmão, informado por hum Hotentote de que
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hum furioso Elefante me havia feito em pedaços. Ao
ver-me retrocedeo espantado, porém tendo desvane-

cido a sua primeira impressão o Cirurgião , e o Te-
nente Chishom, echamando-ojeu porsignaes, ecom
algumas palavras mal pronunciadas, pois a oppres-
são do peito não me permittia fallar livremente,

conseguimos tranquillisallo de algum modo. A es-

te tempo vimos sahir do bosque hum infeliz Sol-

dado do Regimento Real Africano, chamado Mac-
Cleane

,
perseguido por hum enorme Elefante

,

dirigindo-se aos rochedos para buscar abrigo
,
po-

rém tendo-lhe escorregado o pé na herva , cahio
em hum atoleiro. O Elefante perseguidor o apa-

nhou com a tromba pelos braços, e o levou até o
bosque. JMÍr. Kuigth , OfFicial do Regimento nú-
mero 22, e todos os mais que me rodeavão, fize-

rão huma descarga contra o Elefante
;
porém achan-

do-se a larga distancia ^ não fizerão eíFeito algum
os tiros, de maneira que vimos morrer aquelle des-

graçado do modo mais atroz. O Elefante o tinha

arrimado a huma arvore, e alli lhe mettêo repeti-

das vezes os dentes pelo meio do corpo, voltan-
do-se para lhe fazer o mesmo pela espádua, e de-
pois o pizou para o matar bem. Entre tanto os
meus companheiros, sem serem vistos pelo Elefante
se tinhâo chegado ao sitio daquelia horrorosa sce-
na, e todos a hum tempo fizerão huma descarga
com êxito feliz, pois o animal ferido das bailas co-
meçou a vacillar , ainda que não cahio, porque
arrimando-se a huma arvore pôde ter-se em pé
nas duras pernas. Atormentado das dores, e pre-
sentindo sem duvida sua morte, lançava espanto-
sos urros, manifestando cõm elles, e com a sua
im mobilidade que o seu fim eslava chegado. Com
tudo os Caçadores não se atrevião a passar adian-
te, e continuavão fazendo fogo do mesmo sitio.

Então foi quando se nos oíferecêo á yista huma
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Scena pathetica, dando-nos a conhecer a viva af-

feição que ha entre os animaes desta espécie.

Havia já hum pouco que ouvíamos outros
bramidos da banda do bosque correspondendo aos
do moribundo

,
quando de repente vemos appare-

cer a Elefanta que me havia maltratado. Seu olhar

inquieto, seus passos incertos, e precipitados da-

vão mostra do cuidado, e interesse que nella ex-

citava o lastimoso estado do Elefante ferido. Se-
gundo parece, os outros Caçadores tinhão feito

sahir do bosque huma família inteira composta
de quatro indivíduos a saber, a crias, ou os dois

Elefantes pequenos, o macho, e a fêmea, seus

pais. Logo que esta vio a seu companheiro tão

mal parado , corrêo a fazer frente ás balas , e a

escudallo com o seu corpo, a pezar das repetidas

descargas, e da profunda ferida que ella havia re-

cebido no lombo. Esteve soffrendo nosso fogo mais
de dez minutos; já nos olhava com certa humi-
lhação em ar desupplicar

; já acariciava a seu des-

graçado companheiro, fazendo esforços para le-

vantallo com a sua tromba , e levallo ao bosque
;

porém de balde
,
pois dalli a pouco o vimos cahir

morto. Mas nem por isso cessou o cuidado da sua

companheira que ainda procurava reanimallo, in-

troduzindo-lhe na boca aestremidade da sua trom-

ba. Finalmente vendo frustradas as suas esperan-

ças de lhe tornar a vida, e summamente debilita-

da pelas suas numerosas feridas, começou a dar

huns bramidos tão agudos, e expressivos que me
commovêrão. Talvez era eu o único que delia me
compadecia, pois os meus companheiros encarni-

çados continuavão atirando contra ella , até que
por fim ferida mortalmente cahio ao lado do seu

companheiro, por quem havia dado mostras de

tão vivo interesse.

Logo que a virão cahir os Caçadores, rompe-
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rão em alegres aclamações, sem reflect : rern quão
caro lhe tinha custado este triunfo. Aproximárão-

se depois a seus inimigos já mortos, ficando meu
irmão em minha companhia. A estatura dos dois

Elefantes era agigantada, pois o macho tinha no-

ve pés de altura, e a fêmea oito e quatro políega-

das; ambos parecião já velhos. Assegurárão-me
que os seus corpos estavão atravessados com mais

de oitenta balias; e depois vi correr outros Ele-

fantes com velocidade, ainda que levavno igual

número de feridas, resistência que admira na ver-

dade; se bem que he certo que muitas balias se

achatão naquelles formidáveis ossos, ficando entre

elles e a pelle. Em breve se reunirão todos os Ca-
çadores aos ecos da musica marcial do Regimen-
to, ainda que logo se interrompêo a alegria com
o apparecimento dos dois Elefantes pequenos, que
sem dúvida acudião a defender a sua mãi. Feliz-

mente alguns tiros bastarão para fazer fugir aquel-

les animaes ainda novos, e sobre tudo mui tími-

dos.

Os Hotentotes fizerão em pedaços os Elefan-
tes mortos, cuja carne comem fresca, ou salga-

da; os nossos Soldados reservarão para si a gor-
dura, a pelle, e os trez dentes, pois como disse

a Elefanta não tinha mais que hum ; levando tudo
em triunfo a casado Major Pringle, que tinha
disposto a caçada. No dia seguinte teve este a
attenção de enviar-me o dente da Elefanta que
me tinha ferido, e o conservo como huma alfaia

preciosa. Depois se enviou a Inglaterra o esquele-
to dos dois Elefantes, com destino sem dúvida a

algum gabinete anatómico.
Assim acabou a minha segunda expedição;

a tropa f<
j z as honras fúnebres ao Soldado Mac-

Clearie no mesmo sitio onde havia morrido: eu
fui levado por quatro Hotentotes a Friedericks-

zz
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bourg, precedido pelos despojos da victoria, e

escoltado pelos Caçadores no meio da musica mi-
litar, e das descargas dos fuzileiros. Quinze dias

depois fiquei curado das minhas feridas, e jurei

ser para o futuro mais prudente, o que tenho cum-
prido.

( Asiatic Journal.)

O Magnifico Monumento erguido na Praça do Com-
mercio , ou Terreiro do Paço , em Lisboa , á
Memoria do Senhor Rei D. José I , ha perto

de 60 annos faz o objecto da admiração dos Na-
cionaes , e Estrangeiros, e no seu todo he supe~

rior a quanto existe no seu género. Logo que a
Estatua se fundio corrêo afama da Obra por
toda a Europa , e os nossos Leitores gostarão

ainda hoje de ver muitas circunstancias no Ar-
tigo seguinte nesse tempo publicado na Gazeta
de Londres N.

9
2832 de 31 de Janeiro ate 2 de

Fevereiro do atino de 17 75, (*) com a seguinte

noticia enviada de Portugal, que fielmente vai

traduzida,

NOTICIA.

«No dia 15 de Outubro próximo passado, se

fundio a Estatua Equestre de Sua JMagestade Fi-

delíssima, que he destinada para adorno da Praça

desta Cidade chamada do Commercio.
« Esta Estatua que tem trinta e hum palmos,

e meio de altura, e que por consequência, he

(#) A Estatua foi assentada no seu magnifico Pedestal a 27 de

Maio do mesmo anno de 1775, ea 6 de Junho se fez a sua Inaugura-

ção, mais de 4 mezes depois de este Artigo se publicar em Londres.
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com muito excesso maior de que outra qualquer
actualmente conhecida na Europa, foi feita sobre

hum modello , inventado, e debuxado, pelo fa-

migerado Escultor Joaquim Machado, e fundida

juntamente com o Cavallo, no breve espaço de
oito minutos, debaixo da direcção do Brigadeiro

de Artilharia Bartholomeu da Costa, cujos muitos,

eminentes, e raros talentos fazem admiração a to-

das as pessoas intelligentes , havendo-se constituí-

do em huma grande luz pelos seus conhecimentos,
e pelas invenções de varias maquinas, e instru-

mentos de infinita utilidade para a fundição de
-Canhões, e de tudo quanto diz respeito á Arti-

lharia.

O modello desta Estatua Equestre foi princi-

piado por ordem , e debaixo dos auspicios do Ex-
cellentissimo Senhor Marquez do Pombal no dia

dez de Outubro de 1774 , e em Junho de 1772 o
dicto Brigadeiro tomou do modello as dimensões
das peças horizontaes, cubicas, verticaes, e de
perfil, por meio de hum directório ou commensu-
rador cubico, que he hum instrumento nunca de
antes visto , e que foi por elle inventado : e assim
successivamente fechou a obra de ferro segundo a
forma da Estatua, e na proporção das medidas to-
madas pelo dito directório cubico , e ficou com-
pletamente armada em 16 de Junho de 1773, sem
carecer de alteração, ou emenda alguma qualquer
das suas differentes partes.

» A formação do molde de gesso teve o mes-
mo successo com igual perícia, e em Janeiro de
1774 principiou-se o ajuntamento do barro, esem
embargo de dilatar-se consideravelmente o Inver-
no por causa das chuvas contínuas , a industria,
e actividade do dito Brigadeiro superarão este ca-
pital obstáculo para se secar o barro, substituin-
do para o dito propósito a introducção de hum

zz 2
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sufíicieníe grão de calor em todas as partes de
niaior dificuldade em se secarem

,
por meio de

diílerentes maquinas, em que foi tão bem succedi-
do

,
que rio ' dia 13 de Agosto seguinte, princi-

piarão a cozer o molde, e no sexto dia acabarão
de extrahir-lhe a cera.

»No dia 13 de Setembro achou-seinteiramen-
te completa para a fundição que se executou no
dia 15 de Outubro seguinte, lançando-se para es-

te fim na fornalha, que he de quinze palmos, e
meio de diâmetro,— 84^032 arráteis de metal (*)
com a sua liga, que levarão o espaço de 28 horas
em se fundir, e da dita quantidade ficarão no de-
posito 7*8 200 arráteis.

m Deve-se observar que não se fez necessária,
a construcção de hum novo edifício: porque o di-

to Brigadeiro com a sua intelligencia , e talentos,
ideou os meios de que servissem igualmente para
a fundição, o mesmo edifício, fornalha, e cova,
<que servião para a fundição dos canhões; e todos
os moldes, obras de ferro, e mais preparos neces-
sários tem sido forjados, e feitos pelos numerosos
artífices, diária, e constantemente occupados na
Real Fundição.

«No dia 18 de Novembro de 1774, a dita

Estatua Equestre foi vista, e miudamente exami-
nada por Sua Excellencia o Senhor Marquez do
Pombal, debaixo de cujo mui transcendente dis-

cernimento todas as operações acima referidas tem
sido executadas; e o Senhor Marquez leve a inex-

(#) A Conta do metal he exacta: segundo se lê a pag. 459 da
Dcacripçáo Jltyatylka da Estatua peto Estatuário Joaquim Machado
de Castro, dá 656i quintaes de bronze, que he o mesmo pezo em
arráteis, que aqui se diz. O liquido pezo com que ficou a Estatua
sâo b00 quintaes.
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plicavel satisfação de ver completíssimos os seus
ardentes desejos, e executadas com a maior per-

feição as suas magnificas idéas.

?? Desde esse dia o mesmo Senhor Marquez,
toda a Corte, os Ministros Estrangeiros, e hum
número infinito de pessoas de todas as Nações, e

sexos tem hido ver este soberbo, e maravilhoso mo-
numento, e ficado atónitos das suas perfeições, e de-

licadeza da sua execução; porque na dita Estatua
se podem claramente distinguir todas as mais
miúdas partes da bordadura dos punhos, a espa-
da, fitas, nós, fivellas, lóros, freio, cauda, e clina

que estão imcomparavelmente bem esculpidos

no modello, de sorte que nada mais sepreciza an-

tes de assentar-se na sua base senão de avivar-se

a cor do metal, e de se cortarem os canos por on-

de correo o dito metal , e os suspiros para sahir

o ar.

97 Esta Estatua será para a posteridade hum
testemunho perene, não somente da Gloria do
Príncipe a cuja memoria se ha de levantar, do
zelo do seu Ministro, do amor, e reconhecimen-
to dos seus fiéis Vassallos, mas também do muito
extraordinário empenho, e merecimentos do refe-

rido Brigadeiro, que altamente ilíustra a Nação
Portuguesa. (E não devia aqui esquecer o Escul-
tor Joaquim Machado)

í?0 palmo he de nove polgadas Inglezas, e o
arrátel Portuguez , he de trez por cento mais pe-
zado que o Inglez. r?



366 Museu Literário.

Jesuítas

.

Assim como quando se quiz transtornar a Edu-
cação da Mocidade para a perverter se procurou
extinguir a Companhia de Jesus, primeiro passo
para a Revolução na França etc. , também ulti-

mamente, achando-se tolerada já a mesma Com-
panhia naquelle Paiz , como se preparava nova
Revolução, subtilmente se conseguio expulsar de
novo aquella Ordem a respeito da utilidade da
qual, e do erro, do desacerto da sua expulsão até
o próprio Periódico Inglez Morning Chronich

,

com todo o seu liberalismo, publicou em 1829 o
Artigo seguinte :

Ha muito tempo, que os nossos visinhos Fran-
cezes se achão em hum estado de demência a res-

peito dos Jesuítas. Seja que a sua infidelidade não
tenha ainda lançado sufficientes raizes , e que es-

tejâo em duvida se poderão resistir á competên-
cia do seu antagonista, sem huma espécie de pro-
tecção semelhante áque se concede ás manufactu-
ras na sua infância, não o sabemos; o que sim
sabemos, he que suas eternas declamações contra
os Jesuítas nos declarão huma falta de confian-

ça da parte dos liberaes no merecimento da sua
causa, ou da sua própria habilidade em a defen-

der, não menos vergonhosa, que as cobardes ex-

clamações de nossos perseguidores, e fanáticos

que não sabem sustentar o campo contra os Ca-
tholicos sem o auxilio das Leis penaes. He claro

que os Francezes tem encarecido demasiadamente
o seu poder em resistir á tentação. Huma paixão

teimosa , e desordenada por sustentar certas opi-

niões, he com eífeito huma evidencia da sua im-

perfeita convicção, pois toda a vez que qualquer
chega a possuir-se de huma certeza, a alma se
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tranquilliza, coroo o experimentámos nas Matbe-
maticas. 8e os Francezes tivessem mais confiança

nos princípios que tem abraçado, serião mais to-

lerantes para com os Jesuítas, ou antes para com
aquelles que tem por taes , isto he, para com to-

dos aquelles que no nosso Paiz chamaríamos Evan-
gélicos, ou Methodistas. Seja o que for, confes-

sámos que nos surprehende sobre maneira que a

gente do nosso Paiz, que também tem sua boa
porção de demência domestica, se deixe inocular

da dos seus vizinhos no assumpto dos Jesuítas. Que
cousa mais divertida que ouvir a Mr. Huskisson
(cujos esforços julgamos se dedicavão exclusiva-

mente ao trigo, ao ferro, ás sedas, navegação,
regulamentos de Alfandegas, e leis de combina-
ção) fazendo longas declamações contra os Jesuí-

tas, que parecerião bem nos melhores dias de
Porto Real ? Se nos não constara da prudência do
nosso ultimo Ministro das Colónias, nos veríamos
quasi tentados a suppollo arrastado da influencia

de alguns bellos olhos pretos Jansenistas. Conser-
vando pois toda a consideração devida a Mr.
Huskisson, Mr. Peei, e os demais Senadores que
se tem posto em campo contra os Jesuítas, não pode-
mos deixar de julgar esta briga muito baixa, e
pouco generosa. Hum Parlamento Inglez legislan-

do contra os Jesuítas ! De que modo podem perjudi-

car-nos os Jesuítas? Nós nos atrevemos a dizer que
se o mesmo Ignacio de Loyola resuscitasse ; e
apparecesse neste Paiz, não se faria temer nem
áeJoanna Southcot, de Huntingdon

t
nem dos Chefes

dos Renters , nem dos Generaes de Sumpers no
Paiz de Gales. As chamadas subtilezas, engenho-
so casuísmo, finas distincções, probabilismo , etc.

atribuídos aos Jesuítas, estão demasiado combati-
dos, e nas classes baixas, nada podem influir. He
verdade que os Chefes das nossas Seitas se tem
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aproveitado muito dos Jesuítas. Barclay, que dêo
nova força ás já desacreditadas doutrinas de Jorge
Fox . Fundador dos Quákers, teve a vantagem de
ser educado em hum Seminário de Jesuitas: João
Wesley que era hum applicado Estudante dos Es-
critores Catholicos

, adquirio mais dos Jesuitas,
do que os seus Sectários quizerao reconhecer. Po-
rém o que he agente em massa! Como seria pos-
sível polia em collisão com os Jesuitas? He ver-
gonhoso em Cavalheiros Jnglezes deixarem-se le-
var de hum néscio clamor contra os Jesuitas, que
não tem outro fundamento, que os zelos que o
superior merecimento destes tem excitado entre
seus rivaes. No tempo em que os Jesuítas fo-
rão cruel, e injustamente perseguidos, Frederico
da Prússia, que tinha mais confiança na sua pró-
pria infidelidade, e não se deixava assustar em
matérias de Jesuitas.Jhes dêo hum asylo nos seus
domínios, e sabendo que erão únicos para educar,
e que seus Vassallos Catholicos na Silesia neces-
sitavão muito de educação, se aproveitou com
gosto desta occasião para estabalecellos naquelle
Paiz. Teve por ventura jamais motivos para ar-
repender-se disto? Bem longe disso, osSilesios são
os mais industriosos, e patrióticos dos Prussianos

,

e as tropas Silesianas forão as que primeiro derro-
tarão os Francezes em Denuewitz, e em Netzba-
ch. Ainda que os Benedictinos tem produzido tal-

vez mais sujeitos distinctos pelas suas investiga-
ções (huma só Abbadia Benedictina tem dado
mais Sábios , e Eruditos que toda a Igreja de In-
glaterra junta) sem embargo disto os jesuitas tem
sido a Ordem mais distincta da Igreja Caiholica
em todos os ramos deScjencias. Isto lhes tem sus-
citado em todos os tempos huma multidão de ini-

migos, pois he dom do merecimento ser invejado,
e ultrajado. Os Inglezes tem formado geralmente
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suas opiniões á cerca delles pelas relações destes

inimigos , e sobre a fé das Cartas Provinciaes de
Pascal , e outras obras da mesma Escola : crem
religiosamente que os Jesuítas são os que inven-

tarão hum Código de moral calculado para des-

truir toda a confiança de homem a homem, para

canonizar o assassínio dos Reis, etc. (2)

Finalmente começa-se a fazer justiça aos Je-

suítas por Authores imparciaes Protestantes. Han-
dlin , Professor deTheologia em Gottinga , tomou
altamente a sua defenza, etc. Os que desejarem

julgar imparcialmente dos Jesuítas podem ler va-

rias obras, onde verão, que logo que se estabe-

lecido, os progressos erão rápidos, e que não pou-

parão trabalho nem fadigas em seus esforços para

os adiantamentos na America do Sul, entretanto

que a pureza de suas vidas formava hum louvável

contraste com as dos outros. Em hum ponto ja-

mais se tem posto em questão a sua habilidade;

a saber, sobre a educação, A Educação lhes de-

ve mais que a nenhuma outra Ordem de homens
Catholicos, ou Protestantes. Elles forão os que
primeiro formarão da Educação huma arte regu-

lar, e Scientifica. São os Authores da Sciencia de
formar ínstructores ou Mestres. Não somos Ca-
tholicos, nem Jesuítas

;
porém odiamos a perse-

guição, e não podemos deixar de pensar que hum
Parlamento Inglez se degrada em extremo , em-
pregando a sua força em opprimir estes pobres
innocentes Eruditos. Melhor seria aproveitarmo-
nos dos seus trabalhos. Não ha Paiz em que este-

ja mais mal entendida a Educação que neste. Se-
ria muito bom mandar o Clero Protestante á Es-
cola dos Jesuitas para que aprendesse delles a
aperfeiçoar a Educação entre nós, em lugar de
querer destruir huma Sociedade, de cujos exem-
plos não nos temos suficientemente aproveitado.

»

AAA
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( Se hum Escritor Jnfilrz, livre depreoccupaçoes mos-
tra desejos de ver a Educação do seu Paiz , mesmo
] }

rotc>lante, erdveque aos Jesuítas
,
que deverão pen-

sar os\ PotliKjuezes da grande vanlar/em, que lhes

trouae o ? estabelecimento desta Ordem por S. 3L
neste Reino?)

Notas.

(1) A experiência tem demonstrado altamen-
te, e sem deixar a menor dúvida, que esta impos-
tura com que os inimigos do Altar, edoThrono,
ou , o que he o mesmo, os chamados Filósofos tem
calumniado os Jesuítas, como (odas as mais dou-
trinas revolucionarias, e destruidoras da moral, e
da confiança pública, que lhes tem imputado, era
o ardil iniquo, e baixo de que seservírão para oc-
culíar seus desígnios, atribuindo-os aos que se lhes

oppunhão, para por este meio ficarem Senhores do
campo, e fazerem a seu salvo o que toda a Europa
tem visto, e que começou a veriricar-se assim que
conseguirão que os Jesuítas fossem desterrados.
Não sabemos como, ou porque motivo ha comtu-
do illudidos que se deixão seduzir.

(2) Esta espécie nos recorda o Ojp. 16. dos Je-

suítas da Obra de Bonet (Auth* r nada suspeito

de aíTecto aos Jesuítas) intitulada Ensaio suhre a
arte de fazer úteis as revoluçòis. Parece-nos que
não sení desagradável a sua leitura; diz o se-

guinte.

?> Havia na Europa hum Instituto, que suppría

de alguma sorte a negligencia dos Governos
sobre a Educação: ha30annos que se reunirão en-

tre si todos os Governos para destruillo. Os ho-
mens se conformão sempre em tudo aquillo que
tem o cunho da loucura.

» Este instituto tinha a vantagem de introdu-

zir na educação certa uniformidade, sem que por
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isso se deixassem de observar as distincções rela-

tivas aos vários Paizes.

» Os Jesuítas, não só cuidavão em educar a

mocidade, mas lambem cuidavão muito dos costu-

mes, e da Religião. Não ha espécie de mola mo-
ral por cujo meio não auxiliassem os Governos.
£ó os Jesuítas souberão coilocar os homens no
seu lugar, assim na Sociedade , como no Mun-
do. »

» Os Jesuítas querião dar ao Mundo politico

hurra mesma alma na pessoa dos Reis, e no es-

pirito dos Governos: elles mesmos devião ser es-

ta alma: he verdade que este systema parece que
os conduzia a aspirar á Monarquia Morai Univer-
sal ; mas esta vista grandiosa, e esta ambição (que
deve perdoar-se em attenção á sua extensão, e

sublimidade) defendia os Povos , os Thronos , e

os Altares.

h A este Instituto se tem substituído o Insti-

tuto falsamente Filosófico. Este segundo tem pro-

duzido transtornos, e desordens. O primeiro os

teria impedido por meio do seu plano de revolu-

ção universal , que empregava meios insensíveis
,

tomava seus tempos, preparava antecipadamente
os successos por via da educação, e combinava a
hum tempo os direitos dos Povos, a gloria- da Re-
ligião, o esplendor dos Thronos, as preocupações
das Nações, o respeito pelos estabelecimentos
úteis, os interesses das gerações presentes, e o
orgulho dos Doutos.

«Tem passado 40 annos, e com tudo se per-

gunta, porque forão destruídos? Hum decreto,
qual foi o de sua destruição teve suspenso o juízo

ainda dos seus mais apaixonados amigos, e a sua
conducta mudou a opinião ainda dos seus mais im-
placáveis inimigos. Os Jesuítas demonstrarão a

sublimidade do seu Instituto com o desprezo que
AAA 2



372 Museu Literário.

manifestarão até de leves paixões. Voltando ao
IVJundo não derão signal algum nem de ódio, nem
de vingança: elles edificarão, e pregarão ; e quan-
do na Época de huma revolução poderião ter pre-

conisado, a sua opinião com bom exilo, se con-
servarão em silencio.

» Para qualquer parle que os Jesuítas forão

por si, ou desterrados, ninguém vio nelles senão
amais perfeita resignação. Não ha Governo algum
que tenha tido que corrigir os seus discursos, es-

critos, ou suas reuniões. Em nenhum lugar se des-

mentirão a si mesmos. Onde lem existido tem sido

estimados, e venerados.

w Pois que, trinta annos de exemplos de pa-

ciência, de boa conducta, e de silencio de seus ini-

migos, não devem ser mais eloquentes, que cin-

co ou seis petições de Procuradores, e Advogados
Geraes ?

n Oh estabelecimentos antigos, e modernos,
continuai na vossa desolação! A verdadeira scien-

cia, que podia distinguir os talentos que necessitá-

veis, fica sempre opprimida. A verdadeira Filosofia

também está de luto. Os grandes Economistas, que
talvez involuntariamente tem occasionado tantos

desastres, lambem erão alurnnos dosJesuilas; po-

rém elles não existem. Para executar as suas idéas

erão necessários também alurnnos dos Jesuitas;

porém tão pouco existem estes. Relíquias respei-

táveis de hum Corpo tão celebre, e tão fecundo
em sciencia, e em virtude; Pais illustres de tan-

tos Nomes grandes no Episcopado, na Magistra-
tura, na Milícia, nas Sciencias, e nas Artes, con-

solai-vos. Hum raio propicio de nova luz parece
que vaticina a volta daquelle espirito que precede
os estabelecimentos úteis.

»

(Jsto se escrevia ha mais & 24 annos.

)
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N.B. Como chegou o tempo deapparecer a

verdade acerca das intrigas que se puzerão em
pratica para extinguir esta preclara Sociedade, o

Publico imparcial, não só lerá com gosto este ar-

tigo, mas também achará mais amplamente de-

monstrada a injustiça dessa extincção na Obra in-

titulada. O Defensor dos Jesuítas, que consla de
doze folhetos, composta pelo Sábio Prelado actual

da Mtropolitana Igreja de Évora, cuja eminente
e vasta literatura, no meio de outros mui ponde-

rosos e úteis trabalhos, se empregou em defender,

como todos os bons desejavão , este Santo Insti-

tuto
,
que já gozamos restabelecido por beneficio

da Real Piedade do melhor dos Monarcas Portu-

guezes , o Senhor Dom Miguel í.

J\o Numero J0.
#
do mesmo Defensor dos Je-

suítas se lê huma elegante Ode Latina, que, a fa-

vor dos que não entendem esta Língua, aqui da-
mos traduzida em Portuguez.

Traducção da Ode Latina de Wencesláo Rzewuscio
%

que se acha transcrita no N.° 10 do Defensor
dos Jesuítas,

ODE
Se os Esquadrões Celestes

Chorar podessem , de seu pranto os Poios
Banhados nadarião, hum chuveiro

De lagrimas, em gotas

Amargas, pela Terra se espargira.

Conspícua na Virtude,
A Roma dedicada, Já baqueia
Religião em tanto sangue tinta

í)e Martyres
,
preclara

Por serviços , e méritos tão grandes

!
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Porque de toda a parte

Desterrada anda a Mãi de inclytos filhos,

Acolhidos no Ceo , taes que mil vezes
Os creo.ii similhantes

Aos Filhos das Celestes Jerarquias?

Trácios, JapOes, Chinezes,
iVIilhdes referem d'almas convertidas,

Lavadas na sagrada fonte, eimmensa
Multidão enumerão

No Grémio entrada do Fiel Rebanho.
—

_

Ai ! do sagrado Nome
De Jesus ó fulgente Companhia,
Vós , do Deos vivo sócios , dispersados

E errantes pelo Mundo,
Nem já tendes o Nome, nem o Emprego!

Sendo os Mestres da Terra, .

Que a Sapiência aos Povos ensináveis,
Ha de esta ser a vossa recompensa ?

Vossas infatigáveis

Lidas vos hão de grangear castigos ?

Esfriará a ardente

Religião, e a Fé; a Mocidade
Pranteará; fundem-se Aulas; emmudecem

As Musas, e só roucos

Cantos entoará o mesmo Apollo!

Cingindo a sacra frente

Co a Tiara , Ó Supremo Sacerdote
,

Que ésPio(*), Pai, Brazão do Orbe inteiro,

Has de inclinar teus olhos,

E has de erguer a prostrada Companhia.

. .
.-

—

(#) Este como vaticínio veio a veriíicallo o Papa Pio -Ml.
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Nomes suppostos de que tem. asado vários Escriptores Portu-

gueses, para se saber quem são os Ji*A. de varias Obras
Pseudonymas.

Affonso Franco, he o Padre Francisco da Fonceca.

Affonso Gil ria Fonceca, he Francisco de Sonsa e Almada.
D. Águeda Maria do Sacramento, he António de São Je-

ronymo Justiniano.

Albano, he Manoel José' Pereira.

Albano Erithrêo, he João Xavier de Matos.

A Iberto Gomes , he D. Caetano de Gouvêa.
D. Alberto de S. Gonçalo, he D. Alberto da Silva.

Alcindo Filomeno, he Francisco J<sé da Costa.

Alcindo Palmyreno, he Manoel Ignacio da Silva Alvarenga.

Alcino Miceno, he Domingos dos Reis Quinta.
Ahneno, he Fr. José do Coração de Jesus.

Almeno Sincero, he Manoel Micoláo Esteves Negrão.

Amador Patrício, be o Padre Martim Cardoso de Azevedo.
Amador Patrício de Lisboa, he Sebastião José de Carvalho e

Mello (Marquez de Pombal)
Amaro Telles Nahut , he o Padre Manoel Tavares.

Ambrósio Machado de Abreu, lie D. Jo*é Barbosa.

Anasta*io Puzim Manfredo, he Fr. António da Assumpção.
André Curcio de Rezende, he o Padre António Pereira.

André Paulino r he Anselmo Caetano Munhoz.
Andronio Meliante Laxaet, he Alexandre António de Lima.
António Bitancourt, he Fr. Fudgencio Leitão.

António Cardoso de Carva'ho, he o Padre António dos Rvis.

António Carvalho, he o Padre António Monteiro.

António Duarte Ferrão, he o Padre João da Silva.

António Dias da Silva e Figueiredo, he Fr. Manoel de Éi-

o.

António Homem Peres Ferreira, he José Freire de Monlarroyo
AM I

.
J

,
Mascarenhas.

António Lopes , ,he D. .Ferna.ndo da Cruz.
Ansonio Lopes , he o Padre Victoriuo J sé da Costa.

António Martins Sodré, he D. António do? Martyies.
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António Metello, he António de Macedo Neto e Mello.

António Moniz da Rocha, he o Padre Victorino José da
Costa

António Mourão Toscano, he Fr. Bautista Pereira d? Sampaio
Mello da Silva Benedictino.

António Nunes, he o Padre Victorino José da Costa.

António de Oliveira Campos , lie Fr. António da Annun*
ciaçâo.

António Pereira da Fonceca , he Fr. Christovão Godinho.
António Ramires <ie Mello , he o Padre Manoel Mon-

teiro.

Padre António dos Santos, he Fr. Manoel dos Santos.

António Teixeira Gamboa, he Luiz António Verney.

António Lucas Velaxi Mareco Gama, he Lourenço Anasta-

sio Mexia Galvão.
Apolinário de Almada, he D. Joanna Josefa de Menezes,

Barlholomeu Rombo, he Fr. Manoel das Chagas.

Barbadinho, he Luiz António Verney.
Bento Verjus, he José Caetano.
Bento da Victoria , he o Padre Victorino José da Costa.

Bernardo de Brito Botelho, he Fr. Bento da Cunha.
Bernardo de Lima e Mello Bacellar , he F>. Bernardo de

Jesus Maria.
Bonjame Bernardino de Albuquerque e Faro, be o Pradre

João da Silva.

Braz Freire de Pina, he o Padre Francisco Freire,

D. Brites da Conceição, he António de S. Jeronymo Jus-

tiniano.

Padre Caetanno Maldonado da Gama , he D. Jeronymo
Contador de Argote.

Cândido Luzitano , he o Padre Francisco José Freire (ia

Congregação rio Oratório.)

Carlos Bivar de Aragão, he Fr. Bautista Pereira de Sampaio
Mello da Cunha.

Clemente Libertino, he 1). Francisco Manoel de Mello.

Cohon Truel , he Duarte Ribeiro de Macedo.
Coridon , he Pedro António Corrêa Garção.
Cosme Francez, he o Padre Victorino José da Costa.

Costodio Alesiaza , he José da Sdva Costa.
Costodio Jesao Barata, he o Padre João Baptista deCaslro.

Padre Damazo Vilella, he o Padre Manoel da Silva.

Damião de Froea Perim , he Fr. João de S. Pedro.
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Damião Goneto da Silva, lie D. João da Silva.

J)i<>go Calmei Onufri , he Fr. Miguel do Canto.

Diogo Cardoso Coelho, he Fr. Luiz Coelho.

D.ogo Manoel Aires de Azevedo, he o Padre Manoel Ta-
v.ires.

Dogo Novaes Pacheco, he João Xavier Valladares e Sou-

za.

Dio^o Soares da Meirelles, he o Padre Manoel Monteiro*

Dorothea Engracia Tavareda Dalmira , D. Thereza Marga-
rida da Silva Horla.

Du irle Nunes Ferrão, he o Padre João da Silva.

Egidio Albernoi de Macedo, he D. Jeronymo Contador
de Argole.

Elmiro Tagideo, he o Padre José' Agostinho de Macedo.
Elpino Duriense, he António Ribeiro dos Santos.

Elpino Nonacriense, he António Diniz da Cruz e Silva.

Ernesto Frayer, he Martinho de Mendonça de Pina e Proen-

ça.

Fábio, he o Padre Joaquim de Foyos , do Oratório.

D. Felícia na Josefa Xavier da Silveira , he Jeronymo Tava-
res Mascarenhas de Távora.

Félix da Castanheira Turacem , he Fr. Lucas de Santa Ca-
tharina.

Félix José da Soledade, he José da Cunha Brochado.
Félix Vieira Corvina de Areor , he Francisco Xavier de Oli-

veira.

Fernando José' Freire, he o Padre Francisco José' Freire.

Fernando Homem de Figueiredo, he Fr. Manoel Homem.
Fernando de Molina e Saavedra , he Fr. Fulgencio Leitão.

Fernando Monteiro de Sousa, he D. José' Barbosa.

Fdippe Nunes, he Fr. Filippe da3 Chagas.
Ftílisb^rto António Cardim da Motla , he D. José' Dantas

B i'bosa.

Fido Leueacio , he José Gonçalves de Moraes.
Floriano FVeire Cita Cezar, he Francisco Tritão Ferreira.

Francisco d'Abreu, he Manoel Severirn de Farij.

Francisco Corrêa, he o Padre Víctorino Jo<é da C^sta.

Franciáco Freire de Andrade, he o Padre Manoel M uiteiro.

Francisco Janeanarea da Mata, he Fr. Athanazio da Encar-

nação.

Fran~i*co José Ignacio de Vasconcellos, he o PaJre Manoel
Tavares.
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Francisco José de Torres, he Jacinto Jo«é Soares de Torres.

Francisco Maria Bonanti , he o Padre Manoel Tavares.

D. Francisco de Nassau Zarco Escolona , he Fr. Jeronymo
de Sousa.

Fr. Francisco ReÍ9 de Abreu Mata Zefytino, he Fr. Lucas
de Saneia Catharina.

Francisco Sanches, he o Padre António Pereira de Figuei-

redo.

Francisco Xavier Freire d'Andrade, he o Padre Manoel Mon-
teiro.

Francisco de Assiz Amado e Luca , he Francisco de Souza
e Almada.

Francisco dose' de Sales, he o Padre Francisco José da Serra.

Francisco Adam Cuntim Tavorino , he António Baptista.

Viçoso.

Gonçalo Frome Nazau , he o Padre Manoel Gomes.
Padre Gabriel Antunes, he Frei Gabriel da Purificação.

Gelasio António de Sá, he D. João Evangelista.

Glauceste Saturnio, he Cláudio Manoel da Costa.

Gregório de Almeida, he o Padre João de Vasconcellos , ou

o Padre Manoel de Escovar.

Jacintho Machado de Sousa, he Ignacio Barbosa Machado.
Jacintho Pacheco Robrivelo , he Pascoal Ribeiro Coutinho.
Jacintho de Sousa Sequeira, hc Fr. Jeronymo de Sousa.

Jacobus a Castro Bono, he Fr. Fulgencio Leitão.

Jeronymo Franchi Conestagio, he D. João da Silva 4.° Con-
de de Portalegre.

Jeronymo Leonardo, he Manoel Ferreira Leonardo.

João Gonçalves da Silveira, he João Vaz Barradas.

João Lopes, he o Padre João da Madre de Deos.

João Martins, he António de Villas Boas Sampaio.

Fr. João António de Santa Quitéria , he Fr. Simão Antó-
nio de Santa Catharina.

João Baptista Falciate, he o Padre Manoel Tavares.

João Baptista Morelli, he Fr. Fulgencio Leitão.

João Baptista de Roboredo , he o Padre Viclorino José da
Costa.

João de Brito, be o Padre João de Paiva.

João Pedro do Valle, he António Félix Mendes.
Joaquim Thomaz de Sousa Aragão, he Fr. Baptista Pereira de

Sampaio Melta da Cunha.
Jorge Garcez, he D. José Barbosa.
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José Accursio de Tavares, he Bento Morgonti.

Jo>«é Anacleto Marcelati, he José Pereira de Sancta Anna.
José de Carvalho, he o Padre José' Pimenta.

José da Cunha Neto, he José Félix da Costa.

José Maregelo de Ossan , he D. José Angelo de Moraes.

Fr. José de Santa Maria Magdalena , he Fr. José de Sou-

sa.

José Martins , he Anselmo Caetano Munhoz.
José Monteiro, he o Padre Victorino Jo^é da Costa,

José Pedro da Silva, he Manoel Ferreira Leonardo.

José Pereira de Macedo, he Fr. Francisco de Santo Agos-

tinho de Macedo.
José dos Santos Silva, he João Peres de Macedo.
José tia Serra Cabral , he Manoel Pinto da Costa Rcbello.

José Soares da Silva, he o Padie Manoel Tavares.

José Velozo , he José Pereira Velozo.

Josefa Maria, he o Padre Victorino José da Costa.

Laac Cardoso, he Fernando Cardoso.

Laura Mauricia, he D. Leonor de Menezes.

Leandro Dorea Cáceres e Faria , he D. Fernando Corrêa

de Lacerda.

Leonarda Gil da Gama , he Soror Magdalena da Gloria.

Leonardo Luiz de Queiroz, he Dionísio Bernardes de Mo-
raes.

Leonardo Saraiva Coutinho, he D. Leonardo de S. José.

D. Leonor Thomasia de Sousa , e Silva , he Francisco Luiz

Ameno.
Lereno Silinuntino, he Domingos Caldas Barbosa.
Leucacio Fido , he José Theotonio Canuto de Forjo.

Lucindo Lusitano, he Luiz Marinho de Azevedo; e o Padre
Victorino José da Costa.

Luiz Alvares de Azeredo, he José' Soares de Avellar.

Luiz António Cardoso da Gama, he o Padre António dos

Reis.

Luiz da Cunha Furtado e Silva, he António de S. Jerony-
mo Justiniano.

Luiz Dias Franco, he o Padre Balthezar do Amaral.
Luiz Florêncio da Silva, he Francisco de Souza da Silva Al-

coforado.

Luiz da Maia Croesser , he D. Carlos de Jesus Maria.
Luiz de Sousa Rebello , he D. Caetano de Gouvêa.
Luiz Thaddeo Micena, he Vicente da Silva.

BBB 2
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Lycitlas Cynlbio, he Manoel de Figueiredo.

Manoel de Almeida Corrêa, he D.Francisco Xavier de Me-
nezes

Manoel Ayres, he o Padre Manoel Monteiro.

Manoel Ayres de Azevedo, he o Padre Manoel Tavares.

Munocl Caldeira, he o Padre Victorino José da Costa.

Manoel Coelho Rebello , he o Padre Victorino Jo^é da Cos-

ta.

Manoel Corrêa de Azambuja , he Fr. Francisco de Sanla
Thereza.

Manoel Gonçalves da Costa, he o Padre António Pimenta,
ou de Lessa.

D. Manoel de Menezes, he o Padre José Pereira Baião.

Manoel de Oliveira Monteiro, he Fr. Manoel dos Anjos.

Manoel de Oliveira Pinto, he Fr. António da Annunjia-
çâo.

Maneei Pereira de Macedo de Vasconcellos, he o Padre Ma-
noel de Macedo.

Padre Manoel Velho, Fr. Manoel Guilherme.
Marcos Valentim, he Anselmo Caetano Munhoz Abreu Gus-

mão Castello Branco.
Soror Margarida Ignacia , he o Padre Luiz Gonçalves Pi-

nheiro.

D. Marianna Antónia Bolada, he Jeronymo Tavares Mas-
caranhas de Távora.

jvlarianna Clemência , he Soror LX Maria do Ceo.

Matuzio Matoso Matos da Mata , he Manoel Rodrigues
Maia.

Maxirr.o Vaz Botelho e Vedras, he Bartholomeu de Souza
Mexia.

Melibeu , he Caetano Tnnocencio.

Melizeu Cilenio, he Luiz José Corrêa de Fiança e Ama-
ral.

Metatesio, he José Caetano de Mesquita.

Miguel Joaquim de Freitas, he Fr, Jacintho de S. Miguel..

M gw-l Pinto de Souza, he o Padre Gaspar Pinto Corrêa.

Mirlilo, he D. Vicente de Sousa.

Montano, he Jo«é Rodrigues de Andrade.
.Nemeroso, he Feliciano Alves da Costa.

Nuno Freire da Silva, he o Padre Matthias Viegas da Si!«

va.

Osando Aonio e Lucindo , he António Lopes Cabral.
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Padre Paulo Cardoso, he Fr. Manoel Guilherme.

Irmão Pedro da Conceição, he D. José Barbosa.

Pedro Garcia, he António de Sousa de Macedo.

Pedro Joaquim Curvo, he o Padre Manoel Monteiro,

Pedro Zacharias do Valle, he Fr. Joaquim do Vaile dos Pra-

zeies.

Phitoleo Castello , he Bento de Castro.

Rafael de Sá Baiesca de Monterroyo, he Manoel Ferreira

da Costa e Sabóia.

Remiler Silveira de Lemos, he Francisco Gomes de Sequeira.

.Roberto Vainger , lie Anselmo Caetano Munhoz.
[tomam Mosia Reinhipo, lie Simão Pinheiro Mourão.
Scilamio Lusitano, he Fr. António de K^cobar.

Segismundo António Coutinho, Fr. Manoel da Epifania.

Silvano, he José Dias Pereira.

Silvério Sdvestre da Silveira e Silva , he Manoel José' de

Paiva.

Silva , he Manoel Pereira de Faria.

Simão Antunes Freire, he Fr. Simão António de Santa Ca-
tharina.

Sincero Serabriense, he José' Xavier, Capitão Mór d*Alen-
quer.

Padre Sofronio Ferraz Céspedes, he Fr. Affonso dos Pra-
zeres.

Tácito Ferreira, he o Padre Manoel de Moraes.
TerminJo Sipilio, he Joèé Basilio da Gama.
Theodosio Ubaldo , he Fr. Theobaldo de Jesus Maria.
Theofilo Cardoso da Silveira, he o Padre Francisco Duar-

te.

Theolonio Anselmo Brancanalco, he Manoel António Cas-
tello Branco.

Theolonio Mootano , he José Caetano.
Thomaz José de Macedo Miranda, he José Lopes de Mi-

randa.

Thomaz Xavier de Muzeda Lobo, he Barthoíomeu de Sousa
Mexia.

Thomasia Caetanna de Araújo, he António de S. J«ronymo
Justiniano.

Tyrse, he Theotonio Gomes de Carvalho.
Tytiro Patheniense, he F/ancisco de Salles.
D. Tivhco de Nassau Zarco e Colona, he Manoel de Car-

valho de Attaide.
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Voleriano da Costa Freire, lie ígnncio Barbosa Machado.
Vasco de Mendanha Coelho, he Anselmo Caetano Mu-

nhoz.

Veríssimo Lusitano, he Pedro José da Fonseca.

Vicencio Squaçafigo , he Miguel (ia Silveira.

Vicente Joaquim, he o Padre Victorino José da Cosia.

Fr. Victoriano Clemente, he Fr. José de Oliveira.

Victoriano Guerreiro de Bulhões, he Dionysio Bernardes de
Moraes.

Wiel da Costa, he Gabriel da Costa.

Weldebrerdio Arnulpho, he Damião António de Lemos Fa-
ria e Castro.

JV. B. Nesta Lista ainda faltâo muitos nomes; alguns

sâo de Poetas bem conhecidos, taes como Aleno Cynlhio

,

Belmiro Transtagam, Fylinlo Elysio , etc. etc. ; mas ou-

tros ha que não são tâo notórios. Assim mesmo a Lista aqui

iranscrista servirá para conhecer os Autbores de muitas Obras,

que tomarão nomes suppostos (e alguns tomarão mais de

hum), e supprirá em quanto nâo se publicar outra mais ex«

tensa , e exacta.
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sol

Idea de nova Edição da Historia da índia por Fer-

não Lopes de Castanheda,

A nova Edição que se acaba de publicar do

primeiro Historiador dos nossos descobrimen-

tos, e proezas na Ásia, consta de 7 Volumes, que

se podem encadernar em 4 > e contém os oito

Livros que o Author nos deixou impressos desta

Obra, de que ejle diz concluirá dez, mas de que
nunca apparecêrão mais que os oito. A raridade

da antiga Edição (em folio pequeno) fazia quasi

impossível a sua aquisição para as Livrarias dos

curiosos , e mesmo raras a possuião , custando de
J5 a 20 moedas algum^exemplar que se descobria

(de ordinário era até difficil achar algum exem-
plar para o consultar). — Até que finalmente o
zelo de Pessoa amante da nossa Literatura , e a
resolução de hum abastado Editor, que por for-

tuna se achava com meios que qualquer outro do-
no de Officina particular hoje não tem no nosso
Paiz, nos dêo esta nova Edição, feita com muito
cuidado, e esmero, servindo para ella hum Exem-
plar da Real Bibliotheca de Sua Magestade, que
para este fim Se Dignou permittir se emprestasse.
He esta nova Edição em 4.°, e por isso mais apta
a lêr-se , e por certo não deixará de occupar lu-

gar nas Livrarias dos Portuguezes estudiosos , e

amantes da leitura dos mais brilhantes factos da
Historia Portugueza daquelles tempos He certo
que Castanheda não tem o elevado estylo de João
de Barros ; mas elle nos deixou muitas individua-
ções curiosas r a ..mesmo, necessárias, ás vezes , á
cerca de successos, e de individuas-, que se não
encontrão nas Décadas de Barros. E he hum bra-
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zãò do Povo Portuguez, que ao passo que assom-
brava o IVlundo com as façanhas dos Gamas, dos
Albuquerques , dos Cunhas, dos Caslros, e de
tantos Heroes immortaes, apresentasse Historiado-
res adequados aos seus gloriosos feitos

;
pois não

teve nisso inveja ao Povo Romano como seu Lí-
vio, e com o seu César ; que se este Conquista-
dor escrevêo Commentarios , Commentarios de
suas façanhas nos deixou também o Grande Con-
quistador da Ásia , Albuquerque ; e em Barros ti-

vemos hum Livio , e em Castanheda melhor Ennio
na Historia do que o Romano Ennio foi na Poesia

comparado com Virgílio. = E onde estão hoje os

Castanhedas , Barros , Góes , Andrades , Osorios
,

Lucenas , e outros
,

que ao menos tenhão dado a

Nação a Historia da Guerra da Península, em que
ella se illustrou tanto ? Não faliemos nisto.

A nova Edição de Castanheda, e a de Fernão
Mendes Pinto, são assaz exactas, e fazem honra

á Typografia Rollandiana neste ponto; e he para

desejar assim nos reproduza outros Clássicos de
igual mérito , e raridade.

Fim do N: XII.

LISBOA, NA IMPRESSÃO REGIA. 1833. Com LlCCnça.
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MUSEU LITERÁRIO N.° 13,

J_ odos os que tem lido as Obras fio Grande Pa-

dre José Agostinho de Macedo, cuja morte a Na-

ção deplora, terão reparado, em muitas delias na

allusão, que elle fazia ao Soneto Annnaz ,
produc-

ção de João Bernardo Loureiro Rocha
,
que , de-

pois de na Inglaterra tanto enxovalhar a sua Pá-

tria, veio, como o seu Collega Paio , a ser De-

putado nas Cortes facciosas em 1822 , Heroe já

então, havia muitos annos , do ma ; s famoso dos

nossos Poemas Satyricos. Agora ieráô por tanto

eom gosto o Escrito, a que o Padre álludia.

Reflexões Criticas do Padre José Agostinho de Ma-
cedo sobre hum Soneto , que aos annos de Sua
Alteza Real o Principe Regente Nosso Senhor sa-

h o impresso em Lisboa no dia 13 de Maio de

16II.

ADVERTÊNCIA.

A Censura feita ás Obras de pequeno vuíto

parece pouco própria do verdadeiro amante da
boa Literatura, e pôde ser considerada á primei-

ra vista mais como hum simples desejo de criti-

car as producções alheias, do que de illustrar os

menos versados nos bons estudos : porém , se bem
se ponderar que o estragado gosto

,
que entre

nós tem derramado certa classe de Versejadores,

que em pequeninas producçôes vão de vez em
quando apparecendo em público, não só pôde fa-

zer que os Estrangeiros olhem a nossa Nação co-

ccc
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mo em total ignorância
, (pois muitos dos grandes

génios, que ainda ha entre nós', não ambicionão a
publicação de suas Obras;) mas pode também dar
azo a que outros, seguindo as pizadas destes Poe-
tastros, se persuadão de que sem natureza, e sem
conhecimento das regras da Arte se constitue Poe-
ta qualquer sugeito , e pode com sua ignorância

dizer quantos disparates lhe occorrerem. Fazendo
esta reflexão, todos os Sensatos approvarão a críti-

ca de hum Soneto
,
que com o ser tão pequena^

poesia em sua extensão, e ser feito a, hum assum-
pto tão sublime, como o celebrar o dia natalício

do nosso Soberano
,
por tantos títulos amado, en-

cerra em suas 14 regras huma inexhaurivel mina
de parvoíces.

Veja-se em primeiro lugar o Soneto simples-

mente, e passemos depois ao seu exame crítico.

SONETO.

n D' America feliz Cantão ditoso,
>•> Desde que o Luso no teu porto afferra-

jj Dos raros dons, que o teu terreno encerra.

» Tem sido o nosso Portugal mimoso :

ti. Tu nos mandavas o Ananaz cheiroso,

» O Diamante, que vem da fria Serra;

j> Riquezas, que não dá do Luso a terra g
» iNos vinhão do teu seio dadivoso.

» Nós te pagamos, ai! com que abundança

!

» Fructo mais raro, que o Brazil não cria,

» T' enviamos do tronco de Bragança.

)i João he teu , oh dom de mor valia !

;? Só nos fica a saudade na lembrança
js Do seu formoso natalício dia. w

J. B. L. R>
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REFLEXÕES CRITICAS.

O Soneto he invenção Italiana; já appareeião

alguns no tempo de Dante, e Petrarpha aperfei-

çoou este género de composição ,. fazendo Sonetos
trinta -ânuos a fio a Laura viva , e trinta annos
mais a Laura morta ; consurnio-se a longa idade

de Petrarcka emsonetaria. Este sestro esíendeo-se

de tal maneira aos Italianos, que ha quatro Sécu-
los acabados tem produzido tantas myriades de
Sonetos, que menos pratos de rabioles tem comi-
do os mesmos Italianos ha quatro Séculos , e he
condão dos infinitamente propagados íSonetos, que
entre tantos, milhões que delles existem , appareça
apenas hum , ou outro

,
que seja tolerável. Ha

60$ livros, que se in ti tu Ião = Soneti e Canza-
ni = , e nestes 60/ ,appare,ceráõ meia dúzia só,

que sejão bons, ainda contando os de Tasso , os

de Angelo de Constanzo, os de Bernardino Rota,
e os de Luiz Tansillo. Esta peste correo da Itá-

lia, e se derramou pela Europa culta , e até os

mesmos Francezes , naqueíles seus versos mais
compridos que hum dia de cadeia, e mais frios que
a mesma Laponia, e Groenlândia, fizerão Sonetos;
e entre nós os Portuguezes não se tem dado esta

fazenda ás dúzias como os ovos, mas ás centúrias
como as sardinhas ; e entre as centúrias dos de
Luiz de Camões apparece hum bom entre o nu-
mero dos mais supportaveis, que se chama o Al-
ma minha; mas a esta mesma Alma minha se tem
ido furiosamente, ao fato: ern fim eu não conheço
entre o Exercito meia dúzia de Sonetos, que se-
jão tão completamente acabados, segundo as suas
infinitas, e impertinentissimas regras , como hum
de Thomaz Pinto, sem ser Tomino

,
que vem a ser

o seguinte, (em que pedia ao Senhor Rei D. Juão V
ccc 2
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dinheiro para o luto, que se deitou por falecimen-
to da, Imperatriz, Mãi de sua Augusta Esjosa):

Nesta perda geral , mágoa commua
A Sua Magestade dar queria
Hum pezame, que fora huma alegria

A ser de minha Sogra, e não da sua.

Se a minha não ha morte que a conclua,
A sua, crer devemos com fé pia,

Que vestida , e calçada ao Ceo iria,

Gomo a minha ao inferno , nua , e crua:

E pois, ainda que pobre, eu também entro
Na mágoa universal desta Senhora,
Que tenho impressa cTalma bem no centrof

Estimara que El Rei fizesse agora
Com que este dó, que sinto cá por dentro,
Também se me enxergasse cá por fora

( Pinto renascido
,
pag. 1. )

Eu não sei de que proceda a teimosa, e in-

vencível imperfeição deste ajojo de quatorze ver-

sos ; he certo que se perdeo a esperança de hum,
que com efleito, como dizem os da Confraria dos

Sonetos, abra com chave de prata, e feche com
chave de ouro ; e a pezar desta indomável difficul-

dade , todos os dtas apparecem Sonetos ; e basta

que faça annos Jacintha Itigeniá , ou Brazia dos

Querubins, ou qualquer outra Serpente, para ap-

parecerem Sonetos anões ; ate
,
quando entre os

bonecos de cera appareceo o busto dó= Tá-púm=
votado á luimortalidade no Templo do Gosto

,

appareceo hum Soneto. As Corraleiras indo para

a Peninha vão deitando Sonetos pela rua, e o de-

funto preto Maranhão
,
quando toureava no Sali--
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tre rnettido dentro de hum saco, de dentro do mes-
mo saco tirava comsigo negros Sonetos. Ha So-
netos feitos á Chanfana

,
que he fígado frito a's

portas das Tavernas; ha Sonetos do Lobo aos Ca-
pellistas , e até Sonetos a hum Cavallo lazaren-

to , e até na Feniz renascida vem hum Soneto fei-

to a hum Raio.

Entre pois os milhões de milhões de Sonetos,

eu creio que ainda não appareceo outro mais for-

midável
,
que o desazado Soneto = Da America

feliz Cantão ditoso. = Parece que foi concebido,

engendrado, feito, e parido no mesmíssimo Gabi-
nete da Parvoíce. Seja quem for o seu Auctor,
porque ninguém adivinha o que querem dizer es-

tas letras iniciaes : J. B. L. R.
Alguns disserão que não era nome de Auctor,

que erão letras mysteriosas como as que tem ap-

parecido sobre as cascas dos ovos. Outros disse-

rão que erão termos de Poesia nova, e que que-
rião dizer:

» Juno Brachinevada. Longivibruo Retro-
volve. » Ou este verso:

»• Jumento Branco, Lazarento, Reles. &

Eu julgo que nem o mesmo Bluteau
,
que in-

terpretou as enigmáticas letras do caliz de Alco-
baça, chegaria a aclarar a sombra, e escuridade
das mesmas letras. Seja o que for, eu não tenho
cousa alguma com as letras, digão ellas o que dis-

serem , nem me importa com a malignidade das
interpretações do vulgo

,
que a outras letras ini-

ciaes de outro Soneto
,
que vem nas costas des-

te
,
que vamos analysar, T. A. S. e S. deo esta in-

terpretação := Taludo. Asneirão. Salvage, e San-
deu. = Cousas da plebe sempre maligna , e cos-

tumada a vêr as cousas das avessas. Deixando
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pois a explicação do mysterio Eleusino , eu só me
limito a considerar á luz da crítica o formidável

Soneto, e praza ao Ceo que as minhas considera-

ções sirvão de tornar mais acautelados os Sone-
teiros.

He o objecto do Soneto celebrar o felicíssimo

Dia Natal do Nosso Augusto Príncipe Regente,
que Deos guarde, dia de consolação para os fieis

Vassallos Porluguezes , em que se devem dar os

parabéns á Nação, e pedir a Deos o queira repro-

duzir muitas, e muitas vezes para continuação da
nossa ventura. O objecto não pode ser maior, nem
mais digno das Musas : para exprimir pois este

contentamento-, que causa a toda a Nação hum
dia tão feliz, parece que se devem buscar pensa-

mentos altos, sublimes, proporcionados com o as-

sumpto, idéas magnificas, imagens levantadas, no-

vas , tocantes , e expressivas ; e faria isto o Auctor
do formidável Soneto? Não. Pensamento roais in-

feliz, mais destampado, ainda o não teve entendi-

mento humano. Eisaqjui huma idéa geral , ou a

idéa mãi do formidável Soneto :

O Brazil , depois que os Portuguezes o des-

cobrirão , e cultivarão, produz algumas drogas , e

fructos
,
que costumão ser exportados pelos Eu-

ropeos : assucar , cacáo , salsaparrilha , algodão,

couros, anil, páo de campeche, etc. Portugal quer

compensar estas drogas , ou commutallas , como
costuma, por outras que de cá vão , azeite, vi-

nho, vinagre , chouriços, toucinho, bacalháo , cas-

tanhas piladas , etc. Ora para celebrar o Dia Na-
talício de Sua Alteza Real

,
que ofTerece -este ne-

gocio de exportação , e importação do Brazil ao

entendimento do Poeta? A cousa mais destampa-
da

,
que lembrou ainda aos homens. Eis-aqui a

ordem das idéas: Sua Alteza Realjjfaz hoje ân-

uos, eu os vou celebrar: Brazil, tu mandas para
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eá o Ananaz (de calda), pois eu te quero tam^
bem mandar hum mimo , e perdoa a limitação:

eu te mando o Príncipe Regente Nosso Senhor, e

crê que tenho saudades do dia em que nasceo,

porque este dia também se foi ; do Prineipe não

nos ficou saudade , só nos ficou do dia em que
nasceo. Eis-aqui o que o bom Horácio chama em
excellente Latim : j&gri somnia vana, e nós em me-
lhor Portuguez :

De hum delirante enfermo idéas ocas.

Quando hum Poeta se resolve, para expiação

de seus peccados, a mandar á escritura as fataes

quatorze regras de hum Soneto , deve levantar

hum pensamento, que seja desenvolvido por idéas

encadeadas, e que em ordem natural, e exacta se

liguem, e unão todas eríi hum fecho epigrammati-
co , e de tal maneira

,
que pareça huma conse^

quencia extrahida de premissas estabelecidas; as-

sim fallão todos os Mestres da Poesia mecânica
desde asTaboas de Cascales até aos Elementos da
Poética de Fonseca. Ora temos nós alguma cousa
destas no formidável Soneto?

O pensamento he falso a todos os aspectos.

Os Cultivadores do Brazil , chamados Senhores de
Engenhos, colhem as suas searas decanas, de ba-
nanas, de cocos; fabricão os seus abanos, moem
a sua farinha, e com tudo isto fazem o seu nego-
cio, porque vão de cá os carregadores, que lhes

levao o que lá não tem, e ou feita a troca, ou a
venda, tornão para a Europa; e as nossas tripas

ou se consolão , ou se queimão com a sua cacha-
ça, e o nosso quilo, ou se accelera, ou se estra-

ga com o café, a que misturamos o seu assucar;
as Pretas fazem alcomonia com a sua farinha , e

seu melaço; es rapazes enlabuzão-se todos , e ftv
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cão morrendo com fome. Í6to he hum verdadeiro

negocio, e nunca se poderá chamar hum presen-

te, que o Brazil nos mande, ao qual devamos al-

gum reconhecimento; porque nesta regra geral do
Commercio do Brazil não entra o caso particular

de hum amigo
,
que de Pernambuco para onde

foi por dez annos com hum papel dado em Rela-
ção , mande a outro amigo hum barrilinho de li-

mões de calda (óptima cousa!) quem os come,
que os agradeça, isto não merece a gratidão pú-
blica, porque de lá não vem huma caixa de assu-

car pelos nossos bons olhos. Supponhamos que
vem, lá donde quer que apparece , o diamante,
que em ultima analyse vem a ser hum seixo mui-
to duro, e muito luzente, e mais nada: isto per-

tence ao Estado , he hum Contracto exclusivo,

não he hum presente feito á totalidade da Nação,
que exija desta huma compensação pública ; e se

a Nação he obrigada a esta nrbanidade para com
os nossos irmãos da America, amor «om amor «e
paga; se elles nos mandão huma banana, mande-
mos-lhe nós huma mão derabãos; se elles nos man-
dão hum ananaz , mandemos-lhe nós hum melão
da Chamusca; (e talvez nisto recebão mais do que
dão); «e elles nos mandão a goiabada, marmela-
da com elles: se vem de lá huma pinga de cacha-

ça, vá de cá huma canada de Carcavellos
,
que

lhes alegre aquelle olho , e com que se transpor-

tem ao consorcio dos Numes , e conheçãoFJamen-
gos á meia noite : se elles nos mandão hum páo de

jacarandá , vá de cá hum dardo , huma chuça,
com que atravessem o bandulho a algum Francbi-

note, que por lá appareça: mandão salsa-parrilha,

pois vá de cá salsa da horta, e ficamos pagos. Mas
nada disto assim succede, e por isto he hum pen-

samento falsíssimo, que não tem lugar em nossas

transacções com o Brazil. O que de lá vem com-
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pra-se, o que de cá vai comprão-no. Mas pois á

audácia, e ao atrevimento dos Poetas são conce-
didas todas as licenças de mentir, e de fi >gir fin-

ja embora quem quer que seja o Auctnr do formi-

dável esta reciproca cortezania entre nós os Por-

tuguezes Europeos, e os Portuguezes Americanos.
Portugal he mimoso de castanhas do Maranhão,
seja o Maranhão mimoso de castanhas da Serra

da Estrella. Exista esta obrigação do nosso reco-

nhecimento ás drogas do Brazil
;
que tem , ou po-

de ter isto com o Dia Natalício do Príncipe Re-
gente Nosso Senhor? Volve o dia felicíssimo para

os fieis Portuguezes, de 13 de Maio, celebra-se es-

te fausto dia com todas as demonstrações de amor
filial, que nós temos ao nosso Imperante Pai da
Pátria, que para a salvar se incommodou a si , e

com este heróico sacrifício illudio , e frustrou a
sanha do maior Tyranno*. Todos celebrão este dia

com o coração, e com as acções, o Poeta o cele-

bra com os seus Versos, a quem bochechudo cha-
ma a linguagem dos Deoses. O Auctor do formi-
dável Soneto o qner celebrar , e tira-se de mais cui-

dados , e diz: No dia de hoje nasceo o Nosso Au-
gusto Imperante , e como este dia he feliz para
nós, e nós devemos alguns mimos deananav.es aos
Brazileiros , mandemos-lhe como signal do nosso
agradecimento o Príncipe Regente Nosso Senhor.
Este he o artificio do Soneto impresso, e espalha-
do. As premissas são as drogas do Brazil , a con-
sequência he a obrigação que temos de lhe man-
dar alguma cousa

; porque minha comadre man-
dou-me hum prato de filhozes o anno passado,
mando-lhe este anno hum prato de sonhos, e fico

muito airoso.

He falsíssimo o pensamento, he absurdo, he
puerilrnente ridículo, he inconsequente, he vilís-

si-mo. Os Portuguezes mandão para o Brazil o Prin*.
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cipe, porque o Brazil manda ananazes aos Portu-
guezes | e a lembrança desta commutação he no
entendimento do Poeta a celebração do dia de seus
annos.'! isto não pôde ser producção de cabeça hu-
mana

, ou esta cabeça existia no perfeito estado
de delírio

,
quando concebeo similhante mons-

truosidade. Que idéa dá este homem aos Portu-
guezes daquellas vantagens reaes

,
que vierão ao

Império Lusitano com o Nascimento de Sua Air
teza, que Deos guarde? Como convida a Nação
a celebrar este dia? Nós- o mandamos para o Bra-
zil para lhe agradecermos o ananaz ! Isto he tão

absurdo, que não pode deixar de &er desmentido*
Quem de nós ignora as causas, os motivos, que
obrigarão a Sua Alteza a transferir a sua Corte pa-
pa o Brazil ? A quem de nós he occulto o rasgo
da Providencia Divina, que nos salvou a nós, sal-

vando o aelle? Não conhecemos que os abalos po-
líticos, que soOre a Europa de de o principio da
fatal Revolução o obrigarão a tomar aquella pru-

dentíssima medida ? Ora se isto conserva em si

hum fundo de verdade indestructivel, que absur-
da ficção he esta de huiria troca absurda ? Mas
dada impossivelmente esta troca

,
porque se lem-

bra esta troca, celebrão-se os seus annos? O' Ló-
gicos de todos os tamanhos, desde Aristóteles até

Condillac , deitai esse palmo ou covado da fallado-

ra iingua de fora, e dizei env que está este racio-

cínio: está em Barbara, em Celarent, em B ro-

ço , em Baraliptonf Não, não está, só existio na
cabaça do Auctor do formidável. Pobreza de en-

tendimento, desordem, e desarranjo de idéas, e

buma carência absoluta de Lógica, eis-aqui o que
oflerece o formidável Soneto, visto, e considerado
em grosso, podendo dizer-se que não he Soneto

,

pois lhe faltão os requisitos necessários
,

prescri-

ptos pela arte. Agora he preciso considerallo, co-
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mo se costuma dizer, em detalhe-, creio que pode-

rá dar matéria para hum volume , mas serei bre-

ve, e na mesma brevidade farei conhecer a lasti-

mosa decadência, em que a Poesia entre nós exis-

te. Estamos em peor estado que os mesmos seis-

centistas, e se nós nos temos rido delles, com quanta
mais razão se poderião elles agora rir dos Bote-

quins de Lisboa, onde se repim pão os filhos do Par-

naso , e donde despedem o contagio da estupidez,

que contamina as crias de Apollo ' Vamos pois ao
escrupuloso esmiuçamento, veremos sahir legiões,

e legiões de sandices mestras.

Saibão pois todos quantos este publico instrua

mento virem, que no dia 13 do mez de Maio do

anuo de J8J1
,
pela volta das oito horas da noite,

«e começou a distribuir ao Povo , embasbacado
diante de hum illuminadissimo Botequim, impres-

so o seguinte formidável Soneto, que bem, efiei»

mente trasladado do seu exemplar impresso , he
da forma, modo, e maneira, que todos irão ven-
do., e a cada palavra abrindo hum desconforme
palmo de boca, e alevantando dous hombros co*

mo duas assalvajadissímas carcundaSc

i.° Verso do Soneto,

Pt D' America feliz Cantão ditoso. »

Começa este homem por huma apóstrofe ao
.Brazil , e para dar a conhecer esta immensa por-
ção do Mundo Novo, que corre desde a emboca-
dura do Amazouas até á do Rio da Prata por mais
de mil legoas de costa, e desde a praia do Ocea-
no, até ás raizes dos Andes por mais de 600 ie-

goas de largura, chama-lhe Cantão ! Cantão não
lie Portuguez , ainda que demos este nome a ca-
da hum dos treze Districtos, que formão aSuissa,

ddd 2
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se não me engano na conta; conservamos este no-
me em a nossa lingua da palavra Franeeza= Can-
lon. = Ora designar com a expressão Cantão hu-
ma parte do Mundo Novo tão vasta

,
que quasi

iguala a Europa inteira , he huma impropriedade
intolerável, ou huma puerilidade risível. O Brazil
he hum Cantão da America! nem o Manoel Coco
diria similhante cousa. Pela vastidão do terreno,
pela sua grandeza geográfica, he chamado o seu
legitimo possuidor, que he o Príncipe Regpnte=
Imperador do Novo Mundo. = (*-) Pois a hum Im-
pério, que parece hum Mundo , chama-lhe o Se-
nhor hum Cantão! Até Cantão da China devia ir

passear o Poeta. Mas isto he nada, o homem, ou
quem quer que seja, andava na Suissa ; o peor he
o que se segue. Quem poderá adivinhar que se
falia no immenso Brazil, quando se diz = D'A-
nieriea feliz Cantão ditoso ? = Pode ser qualquer
parte daquelle novo Continente

,
que corre desde

o Antárctico até ao Árctico. Eu não acho emCan*
ião ditoso nenhuma propriedade característica, que
me designe o Brazil ; a qualidade de ditoso pôde
convir indistinctamente a outra qualquer porção
d aque lia quarta parte do Globo. Se todas as ou-
tras houvessem sido declaradas; e conhecidas por
desdiíosas, e desgraçadas, e só o Brazil por afTor-

tunado, e-n tão saber ia rnos q u e quando fa 1 1 a em
Cantão ditoso só falia exclusivamente no Brazil.

Mas tão desditosas são as Províncias Unidas An-
glo-Americanas, tão desditoso he o-Chili, o Mé-
xico, o Peru, que só ao Brazil convenha o titulo

de ditoso, e só por elle, sem se dizer mais nada

,

seja logo conhecido! Ora se em hum Diccionario
Geograúco apparecesse esta salgalhada = Can-
tão ditoso o Brazil = quem se não riria como se

(#) Isto muitos annos antss de ser o Brazil elevado a Reino.
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ri ainda do triz triz, traque traque de hum im mor-
tal Diccionario?

» D'America feliz Cantão ditoso; m

Se toda a America he feliz, necessariamente

são ditosos todos os seus Cantões', logo temos hu-

ma ociosidade de palavras , ou palavras ociosas

,

que nos despertão as mesmas idéas
, que os dous

expressivos, e memoráveis versiculos

:

Janella de páo de pinho,

De páo de pinho janella.

Aqui temos o estado dos bons engenhos , e

Escritores dozenaes
,
que ousão apparecer no meio

do Mnndo com indesculpáveis puerilidades. Fa-
zendo desde já uso da regra de três podemos di-

zer = Se em hum verso disse tantas simplicida*

des, em seis mil versos quantas diria? =
2.° Verso. 99 Desde que o Luso no teu porto afferra.»

Concedamos o nome de Cantão ao vasto , e
opulento Brazil

;
quantos portos tem este cantão-

zinho desde a Gayenna até a Ilha de Santa Ca-
therina , e Rio Grande ? Em que porto pois de
tantos portos a Aferra o Luso ? No teu porto. Te*
mos as mesmas sombras magestosas, e impenetrá-
veis, que cobrião a frase Cantão ditoso , cobrindo

,

e envolvendo a sua camarada = No teu porto af*

ferra = . Não sabemos que porto he ; mas conce-
dendo ao Poeta a liberdade de tomar hum porto
por todos os portos, surgidouros, bahias , ensea^
das , etc. do Brazil

,
que quererá dizer == no por-

to afferra ? — O verbo afferrar existe com ablati-

vo? Aflferrado sei eu o que he, desferrado saberá
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elle, e muitos outros. Até aqui ainda «e não en-
controu esta frase em nenhum escritor culto Por-

tuguez; consultando os termos nautico-Portugue-
zes vejo que se diz = ferrar o panno, por colher

as velas, mas aflerrar no porto por chegar a qual-

quer paragem , ou fundear em qualquer ancora-

douro, só se poderá encontrar no Diccionario da
Genebra , e bem forte. Com tudo dando , e não
concedendo que se possa chamar huma frase Por-

tugueza, (*) e que exprima a idéa da chegada de
hum Navio a qualquer porto do Brazil , cousa que
se exprime por outras muitas frases, a feitura de
hum formidável Sonetinho dá liberdade de crear

novas expressões , novas frases
,
que insultão a pu-

reza de nossa maternal linguagem , e nos fazem
andar para traz , devendo caminhar adiante , ou
progredir , como agora dizem , no polimento da
língua, purgando-a de (antas , e tão feias manchas
com que está desfigurada ? Não se me diga que
a imperiosa força do consoante, a que não resis-

tirião os mesmos invencíveis esquadrões de Jena,
obrigou o Poetinha a usar daquella torta frase =
no teu porto aííerra , = era o segundo verso do
formidável , e tinha a escolha livre \ o seu estro

profundamente escuro , e a sua superficialmente

delgada literatura, lhè podião offerecer outra cou-

sa menos desastrada que esta = Desde que o Lu-
so no teu porto aflerra , = que quer dizer desde
<jue Pedro Alvares Cabral por hum acaso desco-

brio aquella vastíssima porção da America. Di-
gão-me agora se este fortuito, e espantoso desco-

brimento se exprime poeticamente pela vesga fra*

se = no teu porto aíferra ? = Que afferra o Luso
noporlo do Cantão ditoso? Alem de ser hum abu-

(#) Veja-se Jacintho Freire cTAndrado , e outros ,
que dizem

ferrar o porto , e nu uca ferrar no porto.
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so de linguagem a força do veibo afferrar, hc lam-
bem hum erro de sintaxe, porque pedia aecusati-

vo, afferrar o parto, e não ablativo = afferrar iw

porto.

3.
a
Verso. >rDos raros dons', que o teu terreno en»

cerra. »

Est:e homem nao caminha senão por sombras,
e obscuridades mysteriosas. Que raros dons são es-

tes, e em que sentido toma o Â uctor do formida-

vel a pa'avra raros? Ou por poucos, ou por pre-

ciosos, por certo a primeira accepção he a mais
obvia, raros poucos. = Apparent rari nantes in

gurgile vasta. = Aqui , e ai li apparece huma pro-

ducção do Cantãozinho do Brazil. Parece que po-
deria com mais propriedade dizer = Dos bastos

dons ,
== porque he o"que se apresenta á nossa

imaginação , quando vemos descarregar a immen-
sa conrama, e cada hum tamanho que he hum coa-

rão, que enche aquelle Terreiro do Paço; quan-
do vemos, ou víamos aqueilas medas immensas do
caixas de assucar

,
que os Cascavéis defendem , os

rapazes assaltão, e os Confeiteiros escondem , ató
que delias se declare a fome para lhe pucharern a
escaraveíha do preço. Cacáo, e tanto, que mui-
tos dos que o vendem , e delie fazem a negra ai»

gramassa, chamada chocolate
,
podem dizer que

tem muito, e muito cacáo; tudo isto não he raro
?

mas vulgar, e commum em tanta copia como o
milagroso algodão, que vendido neste Reino a três

tostões o arrátel , este mesmo arrátel he depois
comprado por muitas moerias huma vez que sees*
tenda, e adelgace em cassas , musseitnas, e cha-
lés, etc. Se o Auctor do formidável quer chamar
ás producções do Brasil preciosas, tem com eftei-

ta seu preço
9\ porque se não dão de graça; mas
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este termo preciosidade não se pôde estender a
tudo o que o seu terreno encerra, muito princi-

palmente limitando-se o Auctor a hum Ananaz
cheiroso , como primeiro, e mais precioso dom, que
encerra o terreno do Cantão ditoso : que preciosi-

dade encerra em si hum Ananaz para quem có-

rneo já Pecegos das Caldas , de Abrantes , e de
Amarante! He huma fructa do Brazil , a qual per-

de a sua preciosidade especifica pelo estado em que
chegue \ ou possa chegar a este Reino. E chamar
a hum Ananaz hum dom raro be ser puerilmente
encarecido , e equiparar-lhe huma frota de algo-

dão, e de assucar. He para admirar a trivialidade

das idéas deste homem, e a maneira revezada, que
tem de ver objectos , unindo cousas inteiramente

disparatadas,

4.° Verso. »Tem sido o nosso Portugal mimoso.?»

Esta rasteira, plebéa, e caseira expressão he
com effeito aprova mais luminosa da invencível

negação, que o Auctor tem para a Poesia. Que
expressão tão proporcionada com a elevação , e

grandeza do assumpto, qual era o dia natalício de
hum Soberano! Como se pôde dizer que hum Rei-

no he mimoso das producções deste ou daquelle

Paiz, se elle as vai buscar, e comprar com o seu
dinheiro? Que mimo he este, que nos faz o Bra-

zil nos géneros, que nos vende, e que se vendem
a Iodas as Nações da Europa ? Somos mimosos de
ananazes, de cajus , de cocos , de araras, papa-
gaios, periquitos , monos, macacos, coricas , sa-

guins, abanos, cuias, gamellas, e bananas, isto

se pode na frase do homem chamar mimo, porque
de vez em quando lá vem estes raros dons do Can-
tão ditoso, porque de cá também foi hum quar-

teirão de prezuntos de Melgaço, dos quaes hum
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só
=

vale huma Chácara, e hum a Rossa. E com es-

tes raros dons do sobredito Cantão se prepara a

peripécia do formidável Soneto , e assim nos vai

dispondo o mesmo Cantão para lhe não ficarmos

atraz com o nosso mimosinho ., que vem a ser o

que logo se verá.

5.° Verso. »Tu nos mandavas o Ananaz cheiroso.

Creio que raríssimas vezes appareceria neste

Reino o ta! Ananaz; e, se vem, chegará cá seco,

e peco, sem aroma , sem sabor, porque não vem
reduzido a doce, como a Goiaba. Mas venha, ou
íião venha o tal Ananaz, Caifaz, Anaz , e Barra-
baz

,
por ventura o adjectivo cheiroso he a quali-

dade privativa deste frueto
,
que só lhe convenha,

e por ella seja conhecido , e designado entre os

milhões de diversos fruetos aromáticos
,
que pro-

duz o Brasil ? Considerando a cousa poeticamen-
te he hum epitheto ocioso, genérico , commum,
arrastado , só vindo alli , e posto alíi para encher
o desleixado verso , e cumprir a férrea obrigação
do consoante. Se dissera saboroso podia designar
melhor o tal Ananaz

,
porque segundo dizem os

que lá o comerão fresco, e tirado da mãi
,
que he

de hum sabor exquisito, e que encerra em si o sa-

bor de toda a rabaçaria das fruídas; mentira so-

lernne
,
porque isto só foi huma propriedade do

IVlanná do Deserto; e a Natureza deo na filtração

dos suecos, e na combinação dos sáes, hum sabor
particular a cada frueto. Com a habilidade de unir

idéas disparatadas
,
quem esperaria que o A uctor

do formidável ajuntaria ao ananaz cheiroso
,
que

a muito ser valerá tanto como dous marmeilos,

G.° Verso. »0 Diamante, que vem da fria Serra? n

Em primeiro lugar , nu> consta que haja em
todo o Cantão ditoso humsiti » chamado a Fria Ser-

ra, e este titulo de fria convém a qualquer dasal-

KEE
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las serranias, ou cordilheiras de montanhas
,
que

atravessão o Brasil, com especialidade os montes
Guaríirapes , onde o frio lie excessivo, e onde o

theimometro apparece poucos gráos acima da con-

gelação ; não sei que serra se conheça no Brasil

com este nome de Serra fria. Ha com efieito hum
morro, que se chama o Serro do Frio] e que pa-

tada lie esta ria pobreza poética chamar-lhe a fria

Serra! Quem ouvindo fallar na Serra fria , ou na
fria Serra se poderá lembrar que he hum Cabeço
ou morro no interior do Brasil? Esta fria Serra he
a cousa mais fria que se tem imaginado , dito

\

escrito, e publicado em verso. De tal fria Serra

não vem Diamantes ; nao he só hum sitio no Can-
t-ãozinho, que produz estas pedrinhas; a fria Ser-

ra não he a sua pátria privativa. Depois, se o dia»

in ante vem , como diz o gelado verso , como o

manda o Cantão? Isto que parece á primeira vista

huma chicana, he huma obsservação de boa críti-

ca. Tu nos viandas o que vem he huma improprie-

dade. Se elle vem, para que he manda-lo?

7.° Verso. ?? Riquezas que nao dá do Luso aterra.??

A mina cada vez vai mostrando maiores be-

los desta prata, ou destes argentinos versos. Nao
me dirão de quem he o Brasil? He huma terra do
Luso, pois até agora não conheceo na sua totali-

dade outro Senhor mais que o Luso. Terra do Lu-
so he tudo o que o tal Luso possue em qualquer
parte. Para dar a conhecer que do Cantão vinhao

cousas, que se não dão nos domínios Europeos do
Luso , era preciso designalio com a palavra Por-

tugal , ou ao menos com o seu antigo nome Lusi-

tânia. Tanto he terra de Luso a cabeça de Monta-
chique, como a fria Serra , e ficamos em hum equi-

voco indecifrável. Se a terra do Luso âá o diaman-
te , como não dá aterra do Luso o diamante? Di-

rão que bem se entende que o Auctor quer dizer
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Portugal Europeo
;
pois se quer dizer isso , diga o

de outra sorte , e não embrulhe os termos , não
confunda as idéas , não faça trocas, nem Sonetos,

ou faça-os para gastos de sua Casa, e não os im-

prima. Ainda que se lhe conceda que se entende

que falia em Portugal , e que he essa a sua inten-

ção , he sempre hum pensamento falso, porque se

não pode dizer que Portugal não dá as riquezas do
Brasil

,
que o Auctor limita ao ananaz, e ao dia-

mante da fria Serra. O Ananaz não se pode desig-

nar com o nome de riquezas, e se hum Ananaz he
huma riqueza , tem razão as mulheres de clamar
= oh que riqueza de figos! == e a hum bom pala-

dar, hum figo borjaçole , e de capa rota he mais
agradável que o ardente, e corrosivo ananaz, que
gasta, e consome o mesmo ferro com que se cor-

ta, que tão forte he o ácido corrosivo do seu su-

co; leve o Diabo o ananaz
,
que taes riquezas traz

para as tripas dos homens! Limitemo-nos ao Dia-

mante. Vem do Brasil he verdade , mas também
he mentira que os não produza Portugal , ou do
Luso aterra. Já se encontrarão até em nossos dias

pelas fragas, e ribanceiras do Mondego; no Cra-
to, entre o muito cristal de roca, se encontrão fa-

lhas de diamantes aqui, e alli ; e se estas luzentes
pedras são riquezas, Portugal as dá. Aebão se es-
meraldas em Cintra, Jacintos, e Topázios noSui-
mo , Rubins em huma quinta que ha na Venda
Seca, Turquozas junto a Borba, Opaios

, pedra ra-

ríssima em Monchique no Algarve, Safiras (não
muito luminosas) em huma terra pedregosa junto
Á Idanha a Velha. Ouro ha na Adissa adiante de
Caparica em hum sitio chamado = a descida das
Vaccas : = na Ribeira de Ocreza em hum monte
escalvado junto á Vianna do Alemtejo. Com que
não se pôde dizer que a terra do Luso não dá as

riquezas, que o Poeta aponta no Cantão.

EEE 2 2
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8.° Verso, »Nosvinhão do teu seio dadivoso.»
Mais acima era o terreno do Cantão , mais

abaixo he o seio do Cantão. E convém a seio o
epihteto dadivoso? Se existe esta palavra he entre
o baixo vulgo, e nunca pôde equivaler á palavra
JLiberal ,

e mostra sempre o Auctor do formidável
huma pobreza Franciscana em linguagem Portu-
gueza , e isto na pequena composição de 14 regri-

idias, que tornão indispensável a obrigação de fal-

]ar bem Portuguez. O seio pode ser fértil , fecun-
do , rico, abundante, inexhausto, mas dadivoso !

Ora finalmente chegámos onde torce a porca o ra-

bo : = Valor, e peito te he preciso, Eneas. =
Agora sim

,
que chegámos onde o íexto he cora-

inentador de si mesmo, aqui abrio a demência o
seio dadivoso, e v asou se toda.

9.
9
Verso. ?j Nós te pagamos, ai ! com que abundán-

ça ! »

Chegou o tempo de pagarmos ao Cantão os

mimos de ananazes, que nos tem feito, e eu me
persuadia que veria ir o Poeta á Praça da Figuei-
ra comprar hum arrátel de cerejas para compen-
sar os mimos Brasileiros. Em consciência assim

devia ser : pois não he kto assim. Quiz pagar, e

quiz pagar com abundança. Que será abundanva?
Pagar com abundância não he frase da língua Por-

tugueza; pode dizer-se pagar com usura, mas pa-

gar com abundança a ninguém lembrou , ninguém
o disse; pôde dizer-se que F. ficou superabundan-
temente pago , mas isto faz oníro sentido quer
dizer outra cousa. A interjeição ai! he huma mo-
Jeta desgraçada

,
que não explica nada : se quer

denotar a dor com que se pagou o mimo, isso he
huma somitigaría indigna, porque ninguém se de-

ve queixar, e a ninguém deve pezar
,

pagar hum
beneficio y hum mimo , hum presente , e muito
principalmente quem retribue com largueza, o que
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denota generosidade de animo. Eu nao posso di-

zer neste passo do formidável senão: Ai! que las-

tima 1 ai, que miséria! ai, que chaga! ai, que pes-

te ! ai
,
que tudo !

10." Verso. » Frueto mais raro, qxie o Brazil nao
cria. »

Ai! que lastima! Aqui temos apaga de hurri

Ananaz, frueto existente , e cheiroso , com hum
frueto metafórico; e ajustárão-se estas duas idéas

tão diparatadas no entendimento do Auctor do
formidável Soneto! Que o Brasil não cria ! Equal
he o terreno onde nascem como ananazes Reis,

e Soberanos ? O frueto do tronco de Bragança não
se cria no Brasil 1 Ai! que abundança de destem-
peros ! He possível que se confunda o real com o

translalo , e metafórico ? Que se queira dar a mes-
ma idéa de producção dos ananazes, e da sueces-

são da Real Casa de Bragança, e que esta sueces-

são seja o frueto, que compense o frueto Ananaz!
Assim como o Brasil manda o Ananaz, que s-e não
dá, ou se não cria em Portuga!, Portugal manda
para o Brasil o frueto

,
que se não cria por lá,

que he o Successor do Throno, e o Descendente
Legitimo da actual Casa de Bragança ! Isto não
he sonhado, nem aleive levantado, he hum verso
de hum Soneto :

1 J
.° Verso. >? Te enviamos do Tronco de Bragança. »

Se não fosse o dever de compensarmos os Ana-
nazes do Brasil, não lhe enviávamos o Príncipe
Regente Nosso Senhor. E com effeito assim como
quem acceita hum mimo , depois de o acceitar,
pôde dizer que he seu, e já não he daquelle, que
o mandou, pois voluntariamente renunciou a sua
posse quando o offertou , da mesma maneira diz o
grandíssimo Poeta, jã não he nosso o Príncipe Re-
gente Nosso Senhor

,
pois o mandámos para pagar
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o Ananaz cheiroso; e o mesmo elevadíssimo Poe-
ta conhecendo no Cantão ditoso todo o direito de
propriedade sobre o fructo, que de cá lhe manda-
mos , e lá se não cria

,
pára nos tirar de toda a

dúvida a este respeito, diz:

J2.° Verso. «João he teu, oh dom de mór valia ! >?

Aqui temos a passagem da propriedade, e ao
mesmo tempo a idea de que demos mais do que
recebemos, pois temos a força da comparação na
palavra = Dom de mór Dália; = que vem a con-
cluir que o fruclo, que mandamos, vale mais que
hum Ananaz. IVlas em fira, continua o sublimissi-

mo , o que está dado está dado , não nos fica mais
que huma cousa, que he a saudade na lembrança.

13.
#

Verso. » Só nos fica a saudade na lembrança. »

Eu lhe podia dizer, homem, não se agonie,
onde vai o peão, vá o ferrão, deixe ir a saudade
na lembrança. Porém ficar a saudade na lembran-
ça, he cousa assim por modo de adivinhação de
hum ovo.

Seria preciso explicar , e determinar bem a

significação da palavra saudade. Sem muitas dis-

sertações, eu a derivo immediatamente do verbo
saudar, enão he outra cousa : Dê lá saudades a F. n

isto he , saúde o lá da minha parle : se a saudade
he lembrança

?
seja; e outro dia mepedio aqui hu-

ma visinha, que se visse a visinha Sicrana lhe des-

se lá muitas saudades. Mas ficar a saudade na lem-

brança, isto só no formidável. Eile bem claro falia,

que lhe fica na lembrança a saudade, não do Prín-

cipe Regente Nosso Senhor, mas
14* Verso. » Do sen formoso natalício dia >?

E assim se concíue hum Soneto feito aos an-

nos de Sua Alteza Real. Depois de feita a troca,

baldroca do Ananaz, nada mais fica a ^ste homem
que a saudade do dia dosannos do Príncipe Regen*
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te. Pois também este dia se foi ? também se tro-

cou ? Homem, olha ao menos para a Folhinha , olha

o que diz a 13 de IVlaio. O dia he inlrocavel , he
para todos, e saudade só se tem do que se não vê,

do que se perdeo , e do numero dos dias nunca se

perderá o dia 13 de Maio. Ora para aquietar esta

tempestade solta de sandices , creio que não terá

poder nem o Santelmo velho, nem o Santelmo no-
vo , de que se falia noutro Soneto mais adiante

deste; escolha-se dos dous Santeímos o Santelmo,

que se quizer, o Santelmo velho, ou o Santelmo
novo, tudo vai a pique em Poesia; vejo que aes-
pancão de Portugal para fora com surras tão tre-

mendas como tem levado os Francezes. Se ella se

fosse de todo não seria huma desgraça, mas aba-

lar a boa, e ficar a peste, eis-aqui o que se deve
lastimar. Tem-se abandonado os óptimos modelos,

não se estuda Camões, com especialidade em suas

Rimas, nem Ferreira, nem Bernardes, nem Lobo
,

nem Mousinho ; e dos modernos deixa se o casti-

gado Garção, o sizudo Dm/s , o ameno Quita; em
fim, nem os bons prosadores se estudão, onde se
aprenda a copia, a pureza da linguagem, e a ma-
neira de formar hum bom período, onde se veja a
ordem do raciocínio. Filinto, e EImano, eis os dous
estragadores da Poesia, e os respeitados, e segui-

dos Mestres dos Meninos de agora. Por desenfa-
do acabarei com os seguintes Versos.

Em Soneto cfannos vendo hum Ananaz,
Lembrárão-me as Trovas de Tristão Lambaz

;

Lá chovem Sandices em tanta ahundança
,

Que rnenos dissera gordo Sancho Pansa.
Não digão que mofo, não digão que ralho
De Versos do tempo de Vasco Porcalho ;

A minha censura, a minha dentada
Não cahe na pessoa, mas n'obra estouvada;
Que a Versos tão chochos, vergonha da terra,

Eu guerra declaro, e guerra, e mais guerra.
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Investigações Geográficas curiosas.

Huma das mais assignaladas vantagens, que
tem tirado a Inglaterra da sua posição insular, da
sua formidável Mqriuha , edas vistas constantes do
seu Governo , lie a facilidade de continuar com
perseverança os admiráveis descubrimentos devi-
dos ao espirito emprehendedor dos seus viajantes,

e ajudados pelo patriotismo de seus habitantes com
o duplicado intuito de promover o interesse espe-
cial do seu Commercio, e o geral da civilização

do Mundo. Esta prodigiosa actividade apresenta
cada anno á Gram-Bretanha hum tributo de rique-

zas , ou pelo menos de lisongeiras esperanças para
o futuro, como mostrão as ultimas explorações fei-

tas nas três partes do Mundo, que fixarão parti-

cularmente a attenção da Sociedade Geográfica de
Londres.

Continua a prosperar a colonisação da Nova
Hollanda, e se estende já a muitos Districtos des-

conhecidos até o presente. Com tudo he preciso

confessar que a propagação da cultura Britânica

tropeça em certos obstáculos inherentes á exten-

são daquelle grande continente. A Nova Hollanda,

ainda que tão extensa como a Europa, apparece

nos Mappas debaixo de humas dimensões arbitraria-

mente reduzidas pela ignorância dos artistas, que
as tem executado; porém chegará em breve hum
dia, em que se conheça melhor aquella immensa
porção do Globo, donde sahirá em repetidas emi-

grações hum grande numero de lngiezes para es-

tendei por todo o Arquipélago oriental o Idioma,
as Leis, e as instituições Britânicas. Então sede-

signaráõ melhor as Costas, e se dará a conhecer

com maior exactidão a topografia daquelle vasto

Contmenfe,

A descripçâo exacta das possessões Britani-
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cas conhecidas com o nome de Austrália , ou Aus-
tralasia he tanto mais necessária, quanto por meio
de alguns periódicos se tem espalhado erros de
grande consequência relativamente a'quelles Pai-

zes. For exemplo, tem-se dito, que no centro da
Austrália ha hum immenso lago, hum mar Medi-
terrâneo, aonde vão lançar-se todas as aguas pro-

venientes das cordilheiras
,
que o rodéão. Esta

supposicâo se desmente com o descobrimento mo-
derno do Rio de Morumbudjie , o qual depois de
reunir-se ao Lachlan , se confunde com o Rio Mur-
ray , e forma depois hum braço de mar de 20 le-

goas de comprido, e 10 de largo. Presentemente
apenas se conhecem as Costas da Austrália , e ain-

da estas se tem examinado rapidamente
;
porém

não duvidamos que, quando se fizer hum reconhe-
cimento mais exacto , se descubra a embocadura
de alguns Rios, que ao presente senão conhecem.
He certo que na Costa occidental desde o Cabo
N. O. até o Estreito de Clarence , em huma dis-

tancia de mais de .300 Jegoas , se encontrão gran-
des Bahias desconhecidas , em as quaes deveráõ
desaguar caudelosos Rios.

O celebre Botânico Inglez Brorvn , que pu-
blicou a Flora dos Paizes banhados pelo Rio dos
Cisnes, tem feito descubrimentos importantes na
Sciencia, que cultiva ; e a estes se tem seguido
outros de grande importância

,
que tem relação

comas Sciencias fysicas , e com a Geologia. En-
tre elles he notável o reconhecimento de certas

Ilhas do Mar Pacifico, que devem a sua existência

a volcões submarinos , taes são a Ilha da Dece-
pção, ou do Engano, huma das conhecidas como
nome de Ketland , a Ilha de S Paulo, etc.

Ao Capitão Smith, da Marinha Real , he a
quem se deve a completa exp oração , ou, para
melnor dizer, o segundo descobrimento das novas

FFF
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Ilhas de Shelland. O Hollandez Direk Gheriíz,
Capitão de hum dos cinco navios, que sahírào de
liolerdam em 1598 para chegar á índia pelo Oc-
eideníe, leve que separar-se do resto da expedi-

rão na ali ura do Cabo de Horn por causa de hu-
ina horrorosa tempestade, que o levou até o gráo
54 de Latitude Sul. Alli descubiio Cosias escarpa-
das cubertas de gelos como as da Noruega, e sem
dúvida era o Arquipélago de Sthellund. He prová-
vel que estas Ilhas sejão hunia prolongação da ca-
deia de cordilheiras das Andes, e do Arquipélago
da Terra do fogo, pois que ofíferecem o mesmo as-

pecto, e a mesma constituição geológica. Huma
das ditas ilhas , a Deccpcian , não he mais que
hum voleão, cuja cratera he inteiramente parecida á
da Ilha de Amsterdam , chamada S. Paulo por al-

guns navegantes, e situada entre o Cabo da Boa
Esperança, e a Austrália. Sua configuração se as-

semelha tanto á das lagoas, que se encontrão em
a maior parte das Ilhas do Coral espalhadas no Mar
Fac-ifico., entre os Trópicos ,. que se faz summa-
meute provável que estes seres singulares classifi-

cados pelos Naturalistas nos confins do Reino ani-

mal, devão sua fecundidade aos volcoes submari-
nos cuja cratera , em consequência das erupções
successivas , se aproxima á superfície das aguas
para dar aquetla innumeravel multidão de seres

animados da luz , e calor necessário para seu

desenvolvimento , o fins de sua criação.

Entre as revoluções fysicas, que se ma ni fes-

tão na superfície do Globo ,. e cujos agentes mais
activos são os volcoes , não ha nenhumas mais
dignas deattenção, e meãos observadas até agora,

que as indicadas dos volcoes submarinos Estes

tem feito subir desde o fundo do mar até a su-

perfície das aguas a capa ou cobertura calcarea

da terra, que tem sido logo convertida em terre-
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no productivo por esses milhares de seres anima-

dos , a quem apenas nos temos dignado conceder

hum dos últimos lugares no vasto systema da Na-
tureza. Ainda que não conhecemos senão imper-

feitamente a organisaeão destes Lithófitos, e o seu

modo de trabalhar , sabemos com tudo de certo

que a estes animaesinhos se deve a formação de
milhares de ilhas, milhões de geiras de terra no

meio dos Mares Atlântico , e Pacifico. Hum en-

saio ou discurso sobre a formação dos coraes, e a

historia natural dos Lithófitos, que osfabricão, se-

tia hum excellente assumpto para o premio an-

nual
,
que a Sociedade de Geografia em Londres

confere.

O mais importante de todos os descobrimen-
tos geográficos da época presente he aquelle que,

depois de tantas conjecturas, e falsas asserções,

acaba de resolver o pro"blema sobre o curso do iW-
ger no centro da Africa. Deve-se este descubri-

mento a hum modesto viajante, o qual. livre de
toda a preocupação systematica , caminhou dire-

ctamente ao fim a que se propoz, arrostando de-

nodadamente as difficuldades , e perigos, de que
forão victimas seus predecessores. Este homem be-
nemérito foi Richard Lander , criado fiel , e digno
companheiro do desgraçado Clapperton na sua se-

gunda viagem a Socatou. Depois de ter conserva-
do o thesouro mais precioso de seu amo, que era

a relação da viagem illustrada com suas propiias

observações, offereceo á Sociedade Geográfica de
Londres continuar as indagaçõss de Clapperton so-

bre o curso do Niger , ou,, para melhor dizer, do
Quorrah, pois que este be o verdadeiro nome do
Rio impropriamente designado até agora com a

denominação de Niger. A Sociedade lhe encarre-

gou que seguisse o mesmo caminho que seu amo
até o ponto em que podendo embarcar se no Rio,

fff 2
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continuasse a explorar a sua corrente por agua
ate a sua desembocadura no mar , ou no lago de
Tsac

, uuicos desaguadouros, que podia ter, segun-
do todas as hypoteses.

\r Ricliard Lande r , acompanhado de hum irmão
seu , desembarcou em Uadagri a 31 de Março de
3830, e seguio com mui pouca variação seu pri-

meiro itinerário até Boussa. Alli emendou huma
equivocarão de Clapperlon

,
pois Boussa não está

situada em huma íiha, como este affirmou , mas
sim na margem direita do Quorrak.

Em Boussa começarão sua perigosa navega-
ção Lander , e seu irmão. Desde aquella Cidade
a Yaoury se encontroo frequentemente no rio pe-
nhascos , bancos de aréa , e ilhotes cuberlos de
junco, onde a cada passo encalhava a canoa. Com
tudo , depois da estacão das chuvas

,
que durão

quatorze dias sem intervailo , desappareeem os di-

tos obstáculos com o grande crescimento das
aguas , de modo que se pode navegar todo o rio

sem obstáculo algum»
O Reino de Yaoury tem por limites a Leste

o de Haoussa ; ao Oeste o de Borgou ; ao Norte
o de Cubby\ e ao Sul o Niffé. O seu Governo he
despótico, e a Coroa hereditária. O ultimo Sultão

foi deposto em consequência de huma insurreição

provocada pelas suas violentas injustiças. O Sobe-
rano actual reina ha 39 annos , e commanda hum
Exercito formidável ,

que tem resistido com o

maior valor aos continues ataques dos -Fellatahs.

A Cidade de Yaoury esta muito povoada; he de-

fendida por huma alta , e grossa muralha de ter-

ra ou barro
,
que tem de 20 a 30 milhas de cir-

cumferencia , e oito portas fortificadas segundo o

uso do Paiz. Fabricão-se em Yaoury pannos, sel-

Jas de montar, e pólvora de má qualidade ; nos

seus arrabaldes se cultiva anil , tabaco , arroz de
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superior qualidade , cereaes , etc. Além disto se

crião cavallos , búfalos, carneiros, e cabras; po*
rém a pezar desta industria os habitantes oflere-

cera hum aspecto miserável , e se queixão conti-

nuamente de sua lastimosa condição.

Seguindo a corrente do rio, a poucas milhas

da sua desembocadura se encontra a Cidade de
Egga , bastante considerável, cujos habitantes se

vestem com pannos Portuguezes
,

que levâu de
Benin, o que faz suppôr que se communicão com
as costas do Oceano com o favor das suas grandes
canoas. Desde Egga se dirige o rio até o Sul ; e
depois de quatro dias de navegação se chega ao
desembocadouro de hum granda rio chamado 7s-

hadda
,
que vem do Nordeste. Aqui souberao os

viajantes que a Cidade de Funda , de que falia

Clapperíon, está situada nas margens deste rio a
três jornadas de distancia da sua foz. O Xeque
Árabe, que assegurou a Clapperton que o Quor^
rct/i passa por Funda , dirigindo-se depois a E.

,

sem dúvida fallava do Tshadda , e esta cquivoca-
ção he a que fez crer ao Major Denham que o
Serrhy poderia ser huma continuação do Quor~
r.ahi

Depois de haver-se incorporado com o 73?-

hadda , atravessa o Quorroh huma cadeia de mon-
tanhas, que se vão elevando progressivamente ao
Sueste , até se juntar com aquelles agigantados
picos

,
que servem de limite á Bahia do Benin ,

e cuja altura se tem calculado em huns 12 a J3/
pés. Sahindo destas montanhas o rio corre a ba-
nhar os muros de huma Cidade chamada Kirrie

,

e alii começa a formar hum grande delta ou trian-

gulo, que se estende pelo S. até as bocas do rio

Formoso, ou de Benin, e pelo S. E, até as doam-
tigo Calzary, A distancia entre as ditas bocas he
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de humas 240 milhas. Os braços oú pernadas des-

te deita se estendem por huma immensa planicie

inundando-a frequentemente. Occupa todo aquel-

le pantanoso Paiz huma povoação miserável , on-

de Landcr encontrou muitos Mercadores occupa-
dos no infame trafico de escravatura.

Eis-aqui pois resolvido o problema, graças ao
espirito systematico, cujas engenhosas ficções tem
tido tantos annos suspensa a curiosidade publica.

Desde que Mungo-Park descubrio o rio a que dêo

o nome do Joliba , todos os Geógrafos se occu pá-

rao em indagar a sua direcção ulterior. O Geó-
grafo Alemão Reichard fundou sobre aquelle fun-

damento huma hypotese engenhosa , sem apoialía

em factos seguros. Imaginou que no centro da

Africa existia hum immenso lago , onde ião desa-

guar d Joliba , e outros rios do interior; calculou

o volume d'agua do dito lago, o dos rios, a quan-

tidade perdida pela evaporação, a absorpção, etc.
,

e dêo ao resto hum desaguadouro por diversos ca-

riaes imaginários, que ião parar na Bahia de Be-

7iin. Depois inventou Mr. Mac-Queen outro syste-

ma tão engenhoso, ainda que tão falto de provas

como de Mr. Rachard, Por ultimo Richard Lan-
der encontrou o verdadeiro caminho, a elle só he

a quem se deve o importante descubrimento da
corrente do Quorruh até a sua desembocadura; e

por isso mereceo o premio, que lhe conferio a So-

ciedade Geográfica de Londres.

O Quorrah he huma continuação do Joliba

de MunçjO-Park? Tem estes dous rios alguma se-

melhança ou relação com o ISíiger?

A' primeira destas duas perguntas responde-

remos, sem vacillar, que sim ; e á seguuda que
não,

A prova irrefragavel de que o Quorrah, e o

Joliba não são mais que hum mesmo rio , resulta



Numero XIII. 416

dos testemunhos mais positivos , e concordantes.

O Sacerdote de Mandinga encarregado de averi-

guar onde pararia Mungo-Park , depois que se es-

palhou a noticia da sua morte, referio que a ca-

noa daquelle celebre viajante tinha ido a pique
em Boussa , e que alli morreo assassinado junta-

mente com seus companheiros. Clapperton na sua
segunda expedição reconheceo o mesmo sitio na»
margens do Quorrah, e alli lhe contarão o naufrá-

gio , e a morte de Mungo-Park com as mesmas
circumstancias que o Sacerdote de Mandinga, mos-
trando-lhe o theatro da catástrofe, e acrescentan-

do além disto que o Sultão de Nyffe tinha os li-

vros, e papeis de Mungo-Park. — Lander , na sua
volta , depois da morte de Clapperton , recebeo or-

dem do Sultão de Boussa para limpar humas espin-

gardas cuja marca indicava serem feitas da torre

de Londres,, Ainda ha outra prova mais decisiva.

O dito Sultão dêo de presente aos dous Irmãos
Lander hum livro de Logarithmos, e outro de Li-

thurgia Anglicana, nos quaes estava escrito o no-
me de Anderson , hum dos companheiros de Mun-
go-Park. Se pois naufragou este em Boussa, quan-
do explorava a corrente do rio, não pôde ser este

outro senão o Quorrah.
Em quanto ao Níger , nem Heródoto, nem PH-

nio , nem Ptolomeo escreverão cousa alguma del-

Je
,
que tenha a menor relação com o Quorrah, ou

o Joliba. Heródoto refere, de ouvir somente, que
tendo atravessado o deserto da Libya huns via-

jantes mancebos, se encaminharão directamente ao
Oeste, e he bem certo que ainda quando tivessem
caminhado 100 annos nesta direcção, nunca terião

encontrado o Joliba, e o Quorrah. Pelo que res-

peita ao grande deserto de Saara , Heródoto não
diz palavFa, só conta que mais adiante do deserto

Libyco, o quai se estende ao Siri do AUas Maur
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ritano, encontrarão os ditos viajantes huma Cida-
de nas margens de hum grande rio, que corria do
Occidente ao Levante. Seguindo o caminho, que
designa o Historiador Grego , não podem encon-
trar-se senão rios, que tem o seu nascimento nas
cordilheiras do Atlas, ao meio dia de Argel, dos
quaes o mais considerável he aquelle, que os Afri-

canos chamão Ghir, debaixo de cnjo nome se acha
na ultima Carta da Africa de Carey ; e sem dú-
vida deste rio he que falia Plínio. Conta este Na-
turalista que o General Romano, Sueíonio Pauli-

no foi o primeiro que, atravessando a cordilhei-

ra occidental do Atlas, chegou ás margens de hum
rio, que corria até o Levante chamado Niger , o

qual se perde nos areaes , e torna a apparecer pa-

ra perder-se de novo na arêa, depois do qne pro-

segue sua corrente, separa a Lihya da Ethiopia

,

e desagua no Nilo. He provável que o Ghir de
Leão Africano não seja outro que o Niger, de que
falia Plínio, e o Nigheir de Ptolomeo ( Quartcrly

Mevierv.

)

Sim do n: XIII.

-Lisboa-, na impressão REGIA. 1833. Com Licença.



ÍNDICE
Dos Artigos

,
que contem o Museo Universal nos
seus JSumeros 1 a 13.

Jf.° I. J-T-íartin , ou valicinio singular sobre a França , etc.

pag. 3. — A Ilha Terceira , estado dos Rebeldes nella
,

descripeão em 1829 , etc. p. 9. — Carta politica de Fr,

Gaspar Barreio a seu Sobrinho (com óptimos Documen-
tos) p. 19. — Noticia do Sitio de Belém, p. 31.

N.° II. Do Svsterna Diplomático da Europa, e do principio

da Nâo-imervenção
, p. 33. — Extracto do Livro Crimes

dos Gabinetes , sobre a negociação entre Portugal , e a

França em 1797, p. 40. — Sobre a influencia da Lua,

pag. 44. — De>cripção da notável Caverna de S. Pedro
perto ce Maestrict, p. 46. —- A Inglaterra, e a Euro-

ales de huma politica avessa) p. 51. — Resposta

José agostinho de Macedo sobje o Periódico dos

p. 56. — Dojmperio Russiano
, p. 59.— Barão,

p. 60. Cançoneta
, p. 63.

N.° III. Prova escrita de buma Conspiração contra osThro-
nos ; Estatutos da Ordem Maçónica intitulada da Liber-

dade , etc. p. 65. — As quatro coincidências de datas,

por D. Domingos de Souza Coutinho , sobre os negócios

entre Portugal , e a França em 1807, pag. 71. — Épo-
cas dos principaes Descobrimentos de Terras feitos pelos

Europeos, p. 87. — Da Critica Literária, e seu abuso, p.

91. — % Sonetos ao dia 30 de Junho de 18^8, em que
EIRei Nosso Senhor acceitou a Coroa, p. 95. e 96.

N.° IV. Extracto das Memorias de hum homem acanhado
(artigo joco-serio) pag. 97. — Dos Ministérios do Mar-
quez de Pombal, p. 103. — Noticia do que se praticou

cm Coimbra na Reforma da Universidade em 177S, p 8 .

116. — Provisão do dito Marquez , com a Carta Regia,
para applicações de edifícios, etc. á Universidade, p. 1^4.
— Falia do Marquez ao despedir-se da Universidade , de
que foi Reformador, p. 125.

N.
e V. Sobre a riqueza em geral

, p. 129. — Noticia do
Império da China, p. 132. — Sobre asproducçôes, com-
mercio , etc. dos Ilhas de Cabo- Verde

, p. 136. — A
gravata (artigo joco-serio ) p. 153. — Problema, qua!

perto ce

É<*Sva > (
n - a

do P. J
:

Pobres",'



beja mais prejudicial se hum Ministro adulador , ou hum
ambicioso, p. 157.

/N.° VI. Carta de Manoel Mendes Fogaça sobre o Homem
das Botas (Obra mui graciosa inédita do Padre José Agos- \

^ ^""^tthitõ~de Macedo
) p. 161. — Nota escrila por Foucké

em 1019 (que descobre segredos dos revolucionaria) p. 171.

— Tratado d'Alliança entre a Grã- Bretanha, Portugol
,

e Hollanda, de 16 de ÁVIaio de 1703 (com os artigos se-

parado») impresso pela primeira vez em Português
,

p. 177. — Pensamentos filosóficos sobre a Razão
, p. 185.

— Sobre a honra militar, p. 187.

ín'.° Vil. 1) scupçâo curiosa dasSerras de Portugal
, p. 193.

Problema
,
quaes são maiores, os po deres da Fortnna, ou

os da Sabedoria, p. 209. — Da preferencia do necessário

ao Útil
, p. 216. — Sobre a Liberdade revolucionaria,

p. 220. —i Duração das arvores , etc. p. 223.

N.° Vil [. Nota do Cavalheiro de Zea Bermude% , Ministro

iTilespanha em Londres, dirigida ern 7 de Novembro de
18. >2 a Lord Palmerston

t
sobre os negócios de Portugal

( Peça muito importante em todo o sentido) p. 225. —
As 149 Consluuiçòes escritas (nos últimos tempos) p. 237.
— Sobre as traduções, p. 240. — Dà Poesia Clássica, e

da Romancesca, p. 215. Sobre o mal fysico , e o mal mo-
ral

, p. 250.

N.° IX. Educação Estrangeira
,

pag. 257. — Descripção

geográfica do Reino da P< e-ia
, p. 265. — Problema

,

qual tem mais penosos eíreito* , s« a ventura , ou a des-

graça ? p. 270. — Censura do P. José Agostinho de Ma-
cedo sobre a Danç-aJwss,jOJ^ia_de j uÍ20 =s

,
que se quiz

J ' ^ppr ean scena, p. 276. — Diário da Navegação de hum
À ' Escaler Real Português, que veio de Liorne para Lisboa

em 1817. p. 281. — Carla de hum f
)ortugue% residente

em Paris, dirigida ao Ex-ímperador do iirazil D. Pedro,
em Julho de 1831

, p. 285. — Soneto a EiRei Nosso Se-

nhor em 22 de Fevereiro de 1833, p. 288.

N.° X. Noticia histórica das Maquinas de Vapor, p. 28.9.

— Questão sobre quaés sâo mais prejudiciais no abaso de

suas faculdades, se os Médicos, ou os Lenidos
, p. 298.

— Forma com que El Rei D. João JJ^. despachava
,

p. 3l6\ — Hyrnno a Nossa Senhora, p. 319.

N.° XI. Considerações acerca de Portugal pelo Marque?
de Jouffroi/ (escfipto oplimo sobre a Legitimidade do Rei»

nado d' El Rei Nosso Senhor) p. 321. (com Índice parti-

cular deste escrito a pag. 348, ) — Noticia do Sábio Por-



luguez Jo?\o Jacinto de Magalhães, fallecido em Inglater-

ra, onde aperfeiçoou vários instrumentos malhernaticos, etc,

p. 349.

N.° XH. Caça dos Elefantes, relação de hum Offtcial In-

glez
, p. 353. — Noticia da fundição da Estatua Eques-

tre, etc. p. ^62. — Sobre os Jesuítas , artigo do Mor-
ning-Ckronicle , etc. p. 366. Ode traduzida do Latim de

Wenceslao Rzewuscio na exlincçâo daqnella benemérita

Sociedade, p. 373. — Lista de Nomes suppostos de Au-
ctores Portuguezes , com os próprios, p. 375. — Idéa da
nova Edição da ílistoria da índia por Fernão Lopes
de Castanheda

, p> 383.

N.* XIII. Escriso inédito do P. José Agostinho de Ma-
cedo , ríetlexões sobre hum Soneto- feito em 1811 , etc.

peça mui galante, e judiciosa, p, 385. — Investigações

Geográficas curiosas
, p. 408.

N B. Fende-se cada Numero a 120 reis ; e a
Collecção brochada a 1600 reis.









»

-



v '"

-r. ç/0:>* foi*

m-o

&&1

m> mp
-%í*

;*&

' fe o

:SKtí

*ÓCUÍJa^íMu.


